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Samenvatting 

Self-Regulated Strategie Development (SRSD) is een gestructureerde, expliciete benadering 

die studenten helpt bij het leren, gebruiken en toepassen van schrijfstrategieën en waarbij 

zelfregulering wordt toegevoegd aan de schrijfinstructie. Onderzoek in binnen- en buitenland 

binnen diverse onderwijsniveaus, onder diverse leeftijden en in verschillende 

onderwijssituaties heeft aangetoond dat SRSD effectief gebleken is op de kwaliteit, de 

structuur en de lengte van geschreven teksten en op motivatie, zelfregulatie en self-efficacy 

voor schrijven. Dit onderwijskundig ontwerponderzoek is een iteratie in het verfijnen en 

testen van SRSD binnen het mbo en geeft een vervolg aan eerder onderzoek. In de analyse- en 

exploratiefase is onderzocht aan welke voorwaarden het herontwerp moest voldoen om 

tegemoet te komen aan de leerbehoeften van mbo-studenten. Uit literatuuronderzoek is 

gebleken dat strategie- en stap-voor-stapinstructie, praktijkgerichte en realistische 

schrijftaken, modeling door studenten en docenten, interactief leren en aandacht voor het 

schrijfproces met plannen, formuleren en reviseren van belang zijn voor het herontwerp. In de 

ontwerp- en constructiefase is de bestaande strategie herontworpen en uitgeprobeerd onder 24 

studenten verdeeld over twee mbo 4-opleidingen Sociaal Werker. In de evaluatie- en 

reflectiefase is onderzocht wat de effecten van het herontwerp zijn op tekstkwaliteit, 

schrijfmotivatie en self-efficacy voor het schrijven. Voor en na de interventie werd de 

tekskwaliteit gemeten door middel van schrijftaken en werd schrijfmotivatie en self-efficacy 

gemeten met behulp van een vragenlijst. Na de interventie zijn zowel studenten als docenten 

geïnterviewd over het herontwerp, de materialen en de methodiek. Analyses toonden aan dat 

de SRSD-aanpak veelbelovend is. Tekstkwaliteit is significant verbeterd. 

Keywords: SRSD, mbo-onderwijs, tekstkwaliteit, schrijfmotivatie, self-efficacy 
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Abstract 

Self-Regulated Strategy Development (SRSD) is a structured, explicit approach that helps 

students learn, use, and apply writing strategies, adding self-regulation to writing instruction. 

Research home and abroad within various educational levels, at various ages and in different 

educational situations has shown that SRSD appears to be effective on the quality, structure 

and length of written texts and on motivation, self-regulation and self-efficacy for writing. 

This educational design research is an iteration in refining and testing SRSD within MBO 

vocational education and is a follow-up on previous research. In the analysis and exploration 

phase, it was investigated which conditions were required for the redesign in order to meet the 

learning needs of students. Literature research has shown that strategy and step-by-step 

instruction, practice-oriented and realistic writing tasks, modeling by students and teachers, 

interactive learning and attention to the writing process with planning, formulation and 

revision are important for the redesign. In the design and construction phase, the existing 

strategy was redesigned and tested among 24 students from two vocational education courses 

Social Work (level 4). In the evaluation and reflection phase, the effects of the redesign on 

text quality, motivation and self-efficacy for writing were investigated. Before and after the 

intervention, text quality was measured by means of writing tasks; writing motivation and 

self-efficacy were measured by means of a questionnaire. After the intervention, both students 

and teachers were interviewed about the redesign, the materials and the methodology. 

Analyses showed that the SRSD approach is promising. Text quality has significantly 

improved. 

Keywords: SRSD, vocational education, text quality, writing motivation, self-efficacy 
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Een Onderwijskundig Ontwerponderzoek naar de Toepassing van de SRSD-

Schrijfstrategie in het MBO-Onderwijs 

1. Inleiding  

 Schrijven is voor veel mbo-studenten een complexe en veeleisende aangelegenheid 

(Boscolo & Hidi, 2007) die zelden goed wordt geleerd (Zimmerman & Kitsantas, 2007). De 

oorzaken die hieraan ten grondslag liggen hebben te maken met verschillende factoren.  

Een schrijfproces bestaat uit plannen, formuleren en reviseren (Bouwer & Van den 

Bergh, 2015; Kellogg & Raulerson, 2007). Plannen blijkt voor mbo-studenten een strategie te 

zijn die bij voorkeur niet wordt gebruikt (Jossberger et al., 2019). Reviseren door middel van 

teruglezen heeft als doel om de tekst te herzien of te wijzigen (Hayes & Flower, 1980). Elbow 

(1998) beschrijft dit teruglezen als kritisch reflecteren. Reflecteren op bijvoorbeeld een 

leerproces is iets wat mbo-studenten bij voorkeur niet doen (Jossberger et al., 2019).  

Daarnaast hebben mbo-studenten een voorkeur voor vak- en praktijkkennis in plaats 

van theoretische kennis en zijn zij minder gemotiveerd voor schrijfopdrachten (Gerritsen et 

al., 2015; Scharten et al., 2014). Naar eigen zeggen leren zij beter, leuker en effectiever in de 

beroepspraktijk dan op school (Groeneveld & Van Steense, 2009). 

Binnen wetenschappelijke publicaties is onderzoek naar schrijfonderwijs binnen het 

mbo sterk ondervertegenwoordigd. Meta-analyses in onderwijscontexten buiten het mbo 

hebben aangetoond dat het nadrukkelijk doceren van schrijfstrategieën als een van de meest 

effectieve schrijfinterventies kan worden gezien (Graham & Perin, 2007; Koster et al.,2015). 

Een effectief voorbeeld van strategie-instructie is Self-Regulated Strategie Development 

(SRSD; Graham, 2006b; Graham & Harris, 2003; Harris et al., 2009). SRSD-interventies op 

het gebied van schrijven zijn effectief gebleken in een groot aantal onderwijscontexten en 

populaties. De positieve resultaten lagen op het gebied van de tekstkwaliteit, de structuur en 
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de lengte van de teksten (Graham et al., 2013; Graham & Perin, 2007; Mason & Graham, 

2008). Daarnaast werden positieve effecten waargenomen op het gebied van plannen, 

reviseren, motivatie en vertrouwen in eigen kunnen (De La Paz & Graham, 2002; De La Paz 

et al., 2000; Hacker et al., 2015; Milford & Harrison, 2010; Reynolds & Perin, 2009; Van 

Beek, 2016).  

  Dit onderwijskundig ontwerponderzoek (OO) heeft als doel een eerste iteratie te zijn 

van onderzoeken, ontwikkelen en testen van de SRSD-schrijfstrategie binnen mbo 4 om eerste 

inzichten te verkrijgen hoe de bestaande SRSD-schrijfstrategie aangepast kan worden aan het 

schrijfonderwijs aan mbo 4-studenten ter bevordering van tekstkwaliteit, schrijfmotivatie en 

self-efficacy voor schrijven.  

 

1.1 Theoretisch Kader 

1.1.1 Mbo-studenten: hun leeromgeving, studentkenmerken en leerbehoeften 

  Mbo-studenten leren specifiek voor een beroep waar specifieke beroepskennis voor 

nodig is. Hiervoor leert de mbo-student op school, in de praktijk of in een combinatie 

daarvan, de hybride leeromgeving. Volgens onderzoek wordt een sterk motiverende 

leeromgeving voor mbo-studenten gekenmerkt door het bieden van individuele leerdoelen en 

maatwerk op inhoud, vorm en tijd. Ook wordt er bij voorkeur geleerd in en met authentieke 

beroepssituaties en opdrachten die betekenisvol, actueel en praktijk gericht zijn. Daarbij 

worden studenten intensieve begeleid en gecoacht en is er een intensieve samenwerking 

tussen school en werkveld (Bouw et al., 2020; Zitter et al., 2012, Zitter, 2021.).   

  Onderzoek naar studentkenmerken binnen het mbo is schaars. Volgens Groeneveld en 

Van Steensel (2009) hebben mbo studenten op niveau 3 en 4 behoefte aan duidelijkheid, 

kunnen zij redelijk zelfstandig werken, kunnen zij hun potentieel tamelijk goed inschatten en 

verlangen zij veel van docenten en praktijkopleiders.  
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  Om mbo-studenten optimaal te laten leren binnen hun leeromgeving en tegenmoet te 

komen aan hun leerbehoeften, vraagt dit volgens De Bruin (2004, 2006) om het toepassen van 

een vijftal methodieken, te weten: modelling waarbij de kunst wordt voor gedaan en de 

student kan afkijken; guiding waarbij tussenstations worden bepaald waarnaar toe gewerkt 

kan worden en waardoor structuur wordt aangebracht; scaffolding waarbij naarmate de 

student zich meer ontwikkelt de begeleiding afneemt; coaching waarbij de student door het 

stellen van vragen zelf antwoorden zoekt en vindt en monitoring waarbij de docent de student 

ondersteunt door middel van afnemende ondersteuning bij de zelfregulatie van zijn 

metacognitieve processen. 

1.1.2 Schrijven als cognitieve vaardigheid  

           Binnen opleidingen en in de beroepscontext is een goede taal- en schrijfvaardigheid 

van belang (Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, 2015). Schrijven wordt echter gezien 

als een complexe, cognitieve vaardigheid die bestaat uit een voortdurend proces van plannen, 

formuleren en reviseren (Bouwer & Van den Bergh, 2015; Raulerson, 2007; Rijlaarsdam et 

al., 2005). Er is veel onderzoek gedaan naar de interacterende componenten en de processen 

die ten grondslag liggen aan (leren) schrijven (Flower & Hayes, 1981; Hillocks, 1986; 

Bereiter & Scardamalia, 1987; Graham & Perin, 2007). Het model van Hayes (1980, 2012) 

maakt inzichtelijk welke cognitieve processen een rol spelen tijdens het schrijven. Binnen dit 

model zijn de processen zichtbaar die schrijvers uitvoeren tijdens het plannen, formuleren en 

reviseren van hun teksten. Deze processen werken samen, wisselen elkaar af en herhalen zich 

voortdurend en leiden naar een meetbaar schrijfproduct (Figuur 1). 
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Figuur 1 

Het Schrijfmodel van Hayes (2012) 

 

 

  

 

1.1.3 Schrijfstrategieën  

    Verschillende onderzoeken laten zien dat het aanleren van de schrijfstrategieën 

plannen, formuleren en reviseren effectief gebleken is (Braaksma & Janssen, 2015; De La 

Paz, 1999; De La Paz et al., 2000; De La Paz & Graham, 2002). Door deze schrijfstrategieën 

rechtstreeks aan te leren verbetert de schrijfkwaliteit. Hierdoor kunnen studenten het 

vertrouwen krijgen dat zij schrijfvaardigheid onder de knie zullen krijgen (Klassen, 2007). 

Verder maakt het aanleren van zelfregulerende strategieën deel uit van de schrijfinstructie, 

zoals het stellen van persoonlijke doelen, zelfinstructie door middel van een innerlijk dialoog, 

zelfcontrole op het realiseren van de persoonlijke doelen en positieve zelffeedback bij 

daadwerkelijke realisatie (Baker et al., 2009; Harris et al., 2008).  

    Harris en Graham ontwikkelden samen met collega’s (Graham et al., 1991; Harris & 

Graham, 1996) een schrijfaanpak bekend als het Self-Regulated Strategie Development-

model (SRSD). Hun aanpak is gebaseerd op de cognitieve strategie-instructie waarin 

studenten taakspecifieke strategieën aanleren, zoals plannen en reviseren en waarbij het eigen 
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maken van de strategieën door middel van scaffolding wordt aangeleerd (Deshler & 

Schumaker, 1986; Schumaker & Deshler, 1992; Wong, 1997; Wong et al., 1996). 

  De schrijfstrategie PLAN and WRITE (De La Paz, 1999) is gebaseerd op SRSD en 

leert studenten, naast plannen, formuleren en reviseren, tegelijkertijd zelfregulerende 

strategieën toe te passen zoals doelbepalen, zelfmonitoring en zelfinstructie (Braaksma & 

Janssen, 2015).  

1.1.4 Schrijfmotivatie  

    De praktijk wijst uit dat mbo-studenten meer gemotiveerd zijn bij beroepsgerichte 

vakken dan bij schrijfopdrachten. Volgens Eccles en Wigfield (2002) bestaat motivatie voor 

schrijven uit drie aspecten. Het eerste aspect betreft de persoonlijke motieven zoals behoeften, 

waarde en interesse die het schrijfgedrag van een studenten stimuleren. Binnen waarde 

onderscheidt Eccles (1987) bereikte waarde (de relevantie van de taak), intrinsieke waarde (de 

mate waarin de taak een uitdaging vormt, nieuwsgierigheid opwekt en een gevoel van 

controle en meesterschap geeft), gebruikswaarde (het belang van de taak) en kosten (hoeveel 

angst, inspanning en verlies zijn geassocieerd met de taak). Mbo-studenten leren echter bij 

voorkeur in de beroepspraktijk en hechten meer belang aan en zijn meer geïnteresseerd in 

praktijkopdrachten die verband houden met hun toekomstige beroep dan schrijfopdrachten die 

hiermee niet geassocieerd worden (Grijpstra et al., 2019). Verder blijkt in de 

onderwijspraktijk dat de link tussen theorie en praktijk voor studenten vaak moeizaam te 

leggen is (De Bruijn et al., 2006; Jossberger et al., 2015). 

    Een tweede aspect betreft de positieve of negatieve perceptie van de student van 

zichzelf als schrijver. Hieronder vallen zelfeffectiviteit, zelfkennis en gevoel van competentie. 

Naarmate studenten vorderen in hun opleiding, kunnen zij zich minder effectief voelen met 

betrekking tot schrijfvaardigheid omdat leraren in het voortgezet- en middelbaar 

beroepsonderwijs (a) verwachten dat leerlingen de basisvaardigheden voor schrijven onder de 
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knie hebben, (b) vinden dat instructie in elementaire schrijfvaardigheid niet consistent is met 

leerdoelen van hun vakgebied, en (c) tolereren zij mogelijk geen schrijfprestaties in de klas 

die worden ontsierd door slecht ontwikkelde vaardigheden en kunnen zodoende negatieve 

feedback op dat effect geven (Troia & Maddox, 2004). Studenten ontwikkelen dus 

overtuigingen over zelfeffectiviteit als gevolg van verbale boodschappen en sociale 

overtuigingen die ze van anderen ontvangen: positieve overtuigingen werken bevorderend; 

negatieve overtuigingen werken belemmerend en verzwakken de zelfovertuiging (Pajares, 

2003). 

  Het derde aspect heeft te maken met het reguleren van kennis, houding en gedrag om 

het schrijfdoel te bereiken. Knudson stelt (1991, 1992, 1993, 1995) dat attitudes de oorzaak 

zijn van verschil in schrijfprestaties, dat een positievere houding ten opzichte van schrijven 

wordt vertoond door betere schrijvers en dat deze positieve houding de neiging heeft om in 

alle klassen af te nemen.   

             Volgens onderzoek hangen de drie genoemde aspecten met elkaar samen. De wil om 

te schrijven hangt nauw samen met het zelfbeeld hoe bekwaam de schrijver zichzelf vindt, 

evenals de manieren en hulpmiddelen die gebruikt worden voor de zelfregulering (Ainley et 

al., 2002; Pajares et al., 2000; Zimmerman & Kitsantas, 1999). 

1.1.5 Schrijven en self-efficacy  

  Een belangrijk onderdeel van self-efficacy voor schrijven is de overtuiging dat men 

over vaardigheden en strategieën beschikt die nodig zijn om een schrijftaak succesvol af te 

ronden (Bandura 1997, 2001). Studenten die geen self-efficacy voor schrijven hebben, geven 

eerder op bij schrijftaken (Bruning et al., 2013; Troia, 2009). Een groot gevoel van self-

efficacy voor schrijven bepaalt de hoeveelheid inspanning, doorzettingsvermogen en 

veerkracht die een student laat zien. Ook zullen studenten die hoog scoren op self-efficacy 

voor schrijven meer knelpunten bij het schrijven overwinnen in vergelijking met diegenen die 



SRSD- SCHRIJFSTRATEGIE IN HET MBO  12 

hierop laag scoren (Pajares & Valinate, 2006; Tschannen-Moran & Johnson, 2011). 

Onderzoek van Sanders-Reio en collega’s (2014) laat zien dat een hoge mate van self-efficacy 

voor schrijven gecorreleerd is met schrijfplezier, terwijl een lage self-efficacy gecorreleerd is 

met schrijfvrees. De opvattingen van studenten over zichzelf als schrijver dragen bij aan het 

behalen van schrijfdoelen en het vergroten van motivatie (Wright et al., 2019a). Studenten 

met negatieve opvattingen over hun schrijfvaardigheid zijn vaak minder gemotiveerd om een 

tekst te produceren (Limpo, 2018). Verder blijkt dat studenten met negatieve overtuigingen 

van zichzelf, meer kans hebben op schrijfvrees vanwege negatieve gedachten, stress en angst 

waardoor de uiteindelijke schrijfprestatie kan verminderen (Pajares & Valinate, 2006). 

Bovenstaande bevindingen tonen aan dat de self-efficacy van studenten voor hun 

schrijfvaardigheid van invloed is op zowel hun schrijfmotivatie als op de verschillende 

schrijfresultaten (Pajares, 2003). 

1.1.6 Schrijven en tekstkwaliteit  

  Uit meta-analyses van empirisch onderzoek naar schrijfonderwijs blijken vier 

didactische benaderingen positief effectief te hebben op de kwaliteit van schrijfproducten: (1) 

onderwijs in schrijfstrategieën; (2) het stellen van product- en/of procesdoelen; (3) samen 

schrijven en (4) feedback van de docent en medestudenten (Janssen & Van Weijen, 2017). 

Kyriakes et al., (2009) leggen de nadruk op de kwaliteit van docentengedrag. Niet alleen moet 

er gekeken worden naar wat en hoe vaak er iets gebeurt binnen het schrijfonderwijs, maar ook 

hoe goed dit gebeurt. Merrill (2002) spreekt van vijf principes van goed onderwijs: (1) 

authentieke taken, (2) activeren, (3) demonstreren, (4) toepassen en (5) integreren. Integratie 

komt tot stand door studenten de gelegenheid te geven hun nieuwe vaardigheden aan anderen 

te laten zien. Dit betekent voor het schrijfonderwijs dat studentteksten naast de docent ook 

door anderen moet worden gelezen. Volgens Van de Grift (2007) levert onderwijs in 

leerstrategieën, door middel van modeling en scaffolding, een bijdrage aan de 



SRSD- SCHRIJFSTRATEGIE IN HET MBO  13 

studentprestaties. Studenten worden op deze wijze ondersteund bij het ontwikkelen van eigen 

manieren om complexe cognitieve prestaties uit te voeren. Ook Peeters (2019) onderschrijft 

de effectiviteit van het gebruik van model-texts op tekstkwaliteit. 

  SRSD maakt gebruik van bovenstaande stappen als observeren van een expert, de 

expert nadoen en een eigen taakaanpak kiezen. De docent fungeert als model en voert hardop 

denkend een schrijftaak uit: cognitive modeling. Daarnaast worden model-texts van studenten 

gebruikt om structuren, woordenschat en zinsbouw te bestuderen (Graham & Perin, 2007).  

1.1.7 Het theoretische fundament van Self-Regulated Strategy Development  

  Vier theoretische en empirische bronnen hebben gezorgd voor de ontwikkeling, 

beïnvloeding en verfijning van SRSD. Meichenbaum’s (1977) cognitive-behavioral 

intervention model benadrukt binnen SRSD het Socratisch dialoog, de verschillende 

interventiestadia met interactief leren, het modelleren en scaffolding. Het werk van Russische 

onderzoekers zoals Vygotsky, Luria en Sokolov over de zone van naaste ontwikkeling, het 

ontstaan van zelfbeheersing en de ontwikkeling van de geest (in Harris & Graham, 2009), 

hebben binnen SRSD bijgedragen aan competenties voor zelfregulering en modeling. De 

aanwezige ontwikkeling van zelfcontrole, metacognitie en strategie-instructie in SRSD is 

terug te voeren naar werk van Brown et al. (1981). Zij stellen dat studenten duidelijk moeten 

begrijpen wat zij aan het doen zijn en waarom zij iets doen. Onderzoek van Schumaker et al. 

(1982), die de stapsgewijze aanpak voor het aanleren van strategieën hebben aangetoond, is 

tot slot te linken aan de zes instructiestappen van SRSD. 

    Deze zes herhalende instructiestappen vormen het kader van SRSD. Bij de eerste stap 

start de docent met het geven van achtergrondkennis van het tekstgenre. Daarna wordt de 

strategie met de student besproken en aansluitend gemodelleerd. Vervolgens leert de student 

de strategiestappen met behulp van mnemonics uit het hoofd en past deze toe terwijl de 

docent toekijkt en waar nodig ondersteunt. Tot slot kan de student de strategie zelfstandig 
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uitvoeren. Tijdens dit proces krijgt de student zelfregulerende vaardigheden aangeboden, 

zoals het stellen van doelen en zelfcontrole. Deze vaardigheden zijn erop gericht om de 

studenten te helpen de strategie zonder begeleiding toe te passen. De stappen kunnen worden 

gecombineerd, gewijzigd of herhaald, afhankelijk van de behoefte van de student (Graham, 

2006; Harris & Graham, 1996; Graham & Harris, 2000, 2003; Harris et al., 2006) 

1.1.8 SRSD en tekstkwaliteit, schrijfmotivatie, self-efficacy 

    Zoals eerder geschetst is de SRSD-strategie effectief gebleken voor schrijfmotivatie, 

het verhogen van tekstkwaliteit en het verhogen van self-efficacy. Doordat SRSD een positief 

effect heeft op self-efficacy en zelfregulatie (De La Paz et al., 2000), neemt het 

zelfvertrouwen van studenten toe. Ook gaan studenten met een goed ontwikkelde zelfregulatie 

met plezier naar school, zijn gemotiveerd voor leren en ervaren autonomie in hun handelen 

(Blair & Diamond, 2008). De stapsgewijze aanpak zorgt voor structuur en een opdeling in 

kleine stappen van de schrijftaak. Zo blijft de motivatie voor de schrijftaak gehandhaafd, 

wordt versterkt naar mate elke kleine stap wordt voltooid en geeft ruimte in het werkgeheugen 

(Graham 2006; Graham & Perin, 2007).  

   Oorspronkelijk is SRSD ontwikkeld voor leerlingen die moeite hebben met schrijven 

en leerlingen met leermoeilijkheden. Deze leerlingen hebben vaak moeite met vaardigheden 

op het gebied van plannen, formuleren en reviseren. De SRSD-schrijfinstructie resulteerde in 

verbeterde prestaties van leerlingen in alle schrijfgenres (Mason et al., 2011).Ook is 

aangetoond dat SRSD effectief is voor gemiddelde en bovengemiddelde schrijvers van 

diverse leeftijden (Graham & Harris, 2009). De effectiviteit van het SRSD-model is gebleken 

op schrijfkwaliteit, motivatie en self-efficacy (Harris & Graham, 2016), schrijfkennis en 

schrijfbenadering (Harris & Graham, 2016) en de transfer naar andere tekstgenres (Graham et 

al., 1998).  
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    In wezen ondersteunt SRSD docenten bij het bevorderen van actief leren in een 

positieve omgeving waarbij tegelijkertijd de leerprestatie wordt versterkt. Dit bevordert 

positief gedrag en ondersteunt het leren wat ten goede komt aan motivatie, self-efficacy en 

zelfregulatie. 

1.2 Huidige Studie  

In Nederland is binnen het mbo-schrijfonderwijs de aanpak middels SRSD onbekend. 

Tevens bestaat er geen standaardoplossing om de SRSD-schrijfstrategie geschikt te maken 

voor de complexiteit van het mbo-onderwijs, de mbo-student en de mbo-docent. Daarnaast 

blijkt het een ingewikkeld proces om een interventie aan te passen aan een nieuwe 

schoolomgeving omdat dit meer inhoudt dan een eenvoudige vertaling van methoden en 

oefeningen (Soydan & Palinkas, 2014). Het is aannemelijk dat voor het passend maken van de 

SRSD-schrijfstrategie voor het mbo veelvuldig wijzigingen aangebracht moeten worden in de 

strategie en dat de interventie meerdere keren moeten worden geëvalueerd om beter te passen 

in de context waarin de interventie wordt uitgevoerd. Een onderwijskundig ontwerponderzoek 

(OO) is hiervoor een passende onderzoeksmethode en wordt aanbevolen als er open of wicked 

problemen zijn (Rittel & Webber, 1973), als er geen substantiële richtlijnen zijn om het 

onderwijskundig probleem aan te pakken en als eerdere interventies stelselmatig niet werkend 

zijn geweest (Kelly, 2006). Het cyclische, iteratieve karakter van OO zorgt ervoor dat nieuwe 

vormen van lesgeven en leren in de praktijk tussen de cycli kunnen worden getest, 

geëvalueerd en aangepast. Deze cycli vinden meestal in drie fasen plaats: de analyse- en 

exploratiefase, de ontwerp- en constructiefase en de evaluatie- en reflectie fase (McKenney & 

Reeves, 2019). Deze fasering van McKenney en Reeves wordt gebruikt in dit onderzoek.  

   OO heeft een interventionistisch karakter (Bakker & Van Eerde, 2015). Omdat 

interventies zelden perfect worden ontworpen en uitgevoerd is het binnen OO gebruikelijk om 

tussentijds aanpassingen te maken, aangezien deze de ontwikkeling van een nieuwe aanpak 
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bevorderen. In dit onderzoek komt het interventionistische karakter van OO tot uiting in een 

iteratie van aanpassing en uitvoering om de SRSD-schrijfstrategie geschikt te maken voor het 

mbo.  

  Een ander kenmerk van OO is het prospectieve en retrospectieve accent (Bakker & 

Van Eerse, 2015). Interventies zijn over het algemeen gebaseerd op basis van theoretische en 

praktische inzichten, op veronderstellingen die het te verwachten onderwijs en leren 

benadrukken (prospectieve focus). Deze veronderstellingen kunnen worden geformuleerd als 

conjectures (Sandoval, 2014). Bij de uitvoering van de interventies en de reflectie op de 

implementatie, kunnen onderzoekers hun verwachtingen vergelijken met het feitelijke 

onderwijs en leren dat wordt geobserveerd (retrospectieve focus). In dit onderzoek wordt de 

prospectieve en reflectieve focus van OO gerepresenteerd in het gebruik van een conjecture 

map (Sandoval, 2014) en in de manier waarop de SRSD-schrijfstrategie wordt ingevoerd, 

gereflecteerd en verfijnd binnen een cyclus.  

    Dit OO start vanuit een algehele onderzoeksvraag die verder per fase in deelvragen 

wordt uitgewerkt (Andriessen, 2013; McKenney & Reeves, 2019). De centrale vraag luidt: 

“Hoe kan de SRSD-schrijfstrategie voor mbo 4-studenten worden vormgegeven zodat 

tekstkwaliteit, schrijfmotivatie en self-efficacy voor schrijven worden bevorderd?” In fase I, 

de analyse- en exploratiefase, wordt ingegaan op de vraag: “Aan welke eisen moet het 

herontwerp van de SRSD-schrijfstrategie voor het schrijven van evaluatieverslagen volgens 

de literatuur en de documentanalyse van de opleiding aan voldoen om tegemoet te komen aan 

de leerbehoeften van mbo 4-studenten?” In fase II, de ontwerp- en constructiefase, wordt 

ingegaan op de vraag: “Hoe kan de op SRSD gebaseerde schrijfstrategie worden 

herontworpen en worden uitgevoerd?” In fase III, de evaluatie- en reflectiefase, wordt de 

interventie geëvalueerd en de resultaten getoetst. Er wordt ingegaan op: “Welk effect heeft 

schrijfonderwijs volgens SRSD-schrijfstrategie op tekstkwaliteit, schrijfmotivatie en self-
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efficacy voor het schrijven van mbo 4-studenten?”  Figuur 2 geeft het onderzoeksmodel van 

het onderzoek weer.   

 

Figuur 2  

Onderzoeksmodel naar het Model van McKenney en Reeves (2019)

 

Noot.Aanpast overgenomen uit “Conducting Edcational Design”, door S. McKenney and T. 

Reeves, 2019, p. 83 

 

2. Methode 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is gekozen voor een OO. OO is 

gericht op het systematisch oplossen van praktijkproblemen en tegelijkertijd op het 

ontwikkelen van kennis over de kenmerken van de oplossing en het proces om tot de 

oplossing te komen (McKenney & Reeves, 2019). In dit onderzoek wordt voor een bestaande 

context de schrijfstrategie SRSD herontworpen, voor het eerst uitgeprobeerd en geëvalueerd 

om hieruit de werkende principes voor mbo 4-studenten van de opleiding Sociaal Werker 
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(SW) af te kunnen leiden. Vanuit het iteratief proces van ontwerpen, beoordelen en 

herontwerpen is dit onderzoek een iteratie van verder onderzoek naar SRSD. De resultaten 

van eerder onderzoek naar de toepassing van SRSD bij leerlingen met leer- en /of 

schrijfproblemen in het basis- en voortgezet onderwijs (De La Paz & Graham, 1997a; Graham 

et al., 2013; Graham et al., 2012; Graham & Perin, 2007; Van Beek, 2016), universitaire 

studenten (MacArthur et al., 2015) en volwassen studenten (Berry & Mason, 2012; 

MacArthur & Lembo, 2009) zijn het startpunt van deze nieuwe iteratie in het ontwerp van 

schrijfonderwijs in de context van het mbo. De inzichten en interventies van deze iteratie zijn 

het startpunt van een volgende iteratie van ontwikkeling, testen en verfijnen van SRSD binnen 

dit onderwijs, maar liggen buiten de scope van deze masterthesis. 

    Binnen OO kunnen zowel van kwalitatieve als van kwantitatieve onderzoeksmethoden 

gebruik worden gemaakt. Een kwalitatieve methode geeft in dit onderzoek inzicht in de 

opvattingen van de participanten en hun ervaringen met het ontwerp. Een kwantitatieve 

methode wordt ingezet als voor- en nameting voor het meten van de variabelen tekstkwaliteit, 

schrijfmotivatie en self-efficacy voor schrijven.  

2.1 Deelnemers  

     Nadat de aangepaste SRSD-schrijfstrategie is toegepast op de ontworpen lessenreeks 

is het onderzoek uitgevoerd onder twee verschillende interventie groepen: een groep, 

bestaande uit 27 eerstejaars studenten van cohort 2021 van de opleiding SW (conditie 

SWc2021) en een groep van acht studenten van de opleiding SW Maatwerk (conditie 

SWMaatwerk). Beide opleidingen maken deel uit van een regionaal opleidingscentrum (ROC) 

in het oosten van het land. Conditie SWc2021 kent een jaarklassensysteem waarin binnen de 

klassen wordt gedifferentieerd. Conditie SWMaatwerk is kleinschalig en kenmerkt zich door 

individuele maattrajecten, waarin de persoonlijke doelen, motivatie en mogelijkheden van de 

student centraal staan. Deze groep studenten krijgt de dezelfde lessenreeks aangeboden als 
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conditie SWc2021, echter aangepast op basis van het door deze studenten gevraagde en 

bekende maatwerk en de, waar mogelijk, gepersonaliseerde instructie. Daarnaast zijn twee 

vrouwelijke docenten van de twee opleidingen betrokken.  

    De uiteindelijke steekproef bestond, naast de twee docenten, uit 24 participanten. 

Conditie SWc2021 bestond uit 20 participanten (11 vrouwelijk en 9 mannelijk) die bij 

aanvang van de dataverzameling tussen de 16 en 20 jaar oud waren. Conditie SWMaatwerk 

kende respectievelijk 3 vrouwelijke en 1 mannelijke student die bij de data verzameling 

tussen de 21 en 34 jaar oud waren met een uitschieter van 34 jaar. De uitval in beide groepen 

had verschillende oorzaken. Vier studenten stopten met de opleiding, zeven studenten waren 

afwezig bij de voor- en/of eindmeting. Door de uitval van de respondenten in beide condities 

en de daardoor onevenwichtige verdeling van de twee groepen (5:1), bleek het niet mogelijk 

een vergelijkend onderzoek te doen. Bij de data-analyse is gekeken welke consequenties dit 

had voor de analyses die uitgevoerd konden worden. 

2.2 Meetinstrumenten en Materialen  

Voor de afzonderlijke deelfasen van het ontwerponderzoek werden verschillende 

materialen ingezet. In Tabel 1 (zie Bijlage A) wordt per onderzoeksfase een overzicht 

gegeven van welk materiaal met welk doel is ingezet. 

    In fase I is literatuuronderzoek gedaan naar de didactische principes die 

voorwaardelijke zijn voor het herontwerp. Dit literatuuronderzoek richtte zich op schrijven als 

complexe vaardigheid, schrijfstrategieën, ontwikkelen van schrijfvaardigheid, schrijven in het 

mbo, schrijfangst en schrijfvrees, taakwaarde, SRSD en het leren en de leerbehoeften van 

mbo 4-studenten.Voor de analyse van het literatuuronderzoek is een raamwerk geconstrueerd. 

Dit raamwerk leverde een overzicht van ontwerpvereisten voor het onderzoeksprobleem. 

Daarnaast zijn met behulp van een tweede raamwerk twee readers vanuit de opleiding SW 

geanalyseerd op de aanwezigheid van de zes fasen van de SRSD-strategie. Dit raamwerk 
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maakte inzichtelijk welke componenten van de readers gebruikt konden worden bij het 

herontwerp. Verder zijn uit de literatuur de bevorderlijke concepten van de SRSD- strategie 

afgeleid en in fase III als sensitizing concepts toegepast  

    Tijdens fase II is gebruik gemaakt van een conjecture map, een techniek die het 

ontwerp van OO, door middel van vermoedens, concreter maakt in de vorm van een kaart 

(Sandoval 2014). Deze conjecture map heeft de ontwerpkenmerken van de leeromgeving in 

kaart gebracht (onderzoek en ontwerp enerzijds en theorie en praktijk anderzijds) en hoe deze 

naar verwachting zullen samenwerken om tot het gewenste resultaat te komen (Sandoval, 

2014).   

2.2.1 Schrijftaken behorende bij de voor- en nameting 

   Zowel de voor- als de nameting bestond uit een schrijftaak waarin de studenten een 

inleiding moesten schrijven voor een evaluatieverslag met een lengte van één A4 (zie Bijlage 

B en C). Beide schrijftaken bevatten achtereenvolgens een beschrijving van de opdracht, een 

beschrijving van de opbouw van de inleiding, een casusbeschrijving en het bijbehorende 

werkproces. De schrijftaken werden op papier aangeboden. De casus werd mondeling 

geïntroduceerd en de studenten werden geïnformeerd over de criteria waaraan de taak moest 

voldoen, zoals de opbouw van de inleiding, de lengte van de tekst en de beschikbare tijd. Met 

uitzondering van de casus en het bij behorende werkproces werden beide schrijftaken zo 

identiek mogelijk gehouden. De schrijftaken werden individueel op de eigen laptop in een 

regulier leslokaal gemaakt gedurende maximaal 90 minuten. De onderzoeker was bij beide 

metingen aanwezig.  

2.2.2 Instrument voor het meten van tekstkwaliteit behorende bij de voor- en meting 

  Voor het meten van de tekstkwaliteit is het beoordelingsmodel van Ekens & 

Meestinga (2013) uitgangspunt geweest, een model voor het beoordelen van schrijfproducten 

met het Referentiekader taal en rekenen (Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen, 
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2009). Om een valide, betrouwbaar en hanteerbaar instrument te ontwikkelen zijn bij het 

aanpassen van het beoordelingsmodel naar het evaluatieverslag twee docenten Nederlands 

betrokken die ook getrainde assessoren voor de (schrijf)examens Nederlands zijn. Het 

aangepaste model (zie Bijlage D) heeft niveaubeschrijvingen en vier beoordelingscriteria, te 

weten samenhang, onderwerp, afstemming op doel en publiek, presentatie. Voor de 

beoordeling wordt een 5-punts Likertschaal gehanteerd, waarbij 1 = ruim onvoldoende; 2 = 

onvoldoende; 3= voldoende (op niveau, 3F), 4 = goed; 5 = excellent. De som van de vier 

onderdelen is de totaalscore voor de algehele tekstkwaliteit. Verder bevat elk 

beoordelingscriterium een korte toelichting met steunvragen voor de beoordelaar en is er 

ruimte voor korte uitleg voor de beoordelaars. De beoordeling voor tekstkwaliteit werd door 

twee beoordelaars gedaan: de onderzoeker en een docent Nederlands van de opleiding, ook 

getraind assessor. Om te komen tot een eenduidige interpretatie van het beoordelingsmodel en 

om de beoordelingseffecten te verkleinen zijn tijdens een kalibreersessie bij de voormeting de 

beoordelingscriteria verfijnd. De tweede beoordelaar heeft zowel in de voor- als de nameting 

een derde van de schrijftaken nagekeken. 

2.2.3 Materiaal voor schrijfinstructie 

  De door De La Paz (2008) ontwikkelde PLAN en WRITE strategie is vertaald, 

bewerkt en aangepast aan het te schrijven tekstgenre en de doelgroep: het evaluatieverslag 

voor mbo 4-studenten van de opleiding SW. Hierbij is de opbouw die De La Paz hanteert 

overgenomen. Uit deze bewerking is een docentenhandleiding voor een lessenreeks en een 

bijbehorende reader voor studenten ontstaan (zie bijlage E). De docentenhandleiding bevat 12 

volledig uitgeschreven lessen van elk 60 minuten. In elke les wordt de PLAN en WRITE 

schrijfstrategie volgens de zes stappen van De La Paz aangeleerd. Les twee, vijf, zes en zeven 

bestaan uit een basisles met aansluitend twee herhalingslessen waarin met de verschillende 

componenten van de schrijfstrategie wordt gevarieerd. Elke les start met het activeren van de 
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voorkennis en wordt er een beroepscontext aangeboden om studenten een betekenisvolle 

leerervaring op te laten doen. Vervolgens worden de schrijf- en zelfreguleringsstrategieën 

aangeboden en geoefend. De eerste vijf lessen eindigen met het memoriseren van de PLAN en 

WRITE stappen. In de laatste lessen staat het zelf schrijven en het toepassen van het geleerde 

centraal. Deze schrijfopdrachten kennen een opbouw van veel ondersteuning naar weinig 

ondersteuning. 

  Het studentenmateriaal bevat overeenkomstig met De La Paz (2008) het stappenplan 

van de PLAN en WRITE strategie, het formulier voor brainstorming over ideeën, een PLAN 

en WRITE planner, informatie over doelen voor een goede schrijfvaardigheid en informatie 

over de eigenschappen voor een goed evaluatieverslag. Daarnaast is het format van het 

evaluatieverslag opgenomen, informatie voor aanwijzingen voor zinsbouw en voor 

woordenschat en een checklist voor revisie. Ook bevat de reader verschillende voorbeeld 

evaluatieverslagen van goede en minder goede kwaliteit afkomstig van andere studenten. 

Verder zijn er schrijfopdrachten opgenomen die horen bij de verschillende lessen. Zowel 

conditie SWc2021 als conditie SWMaatwerk maakten gebruik van hetzelfde materiaal voor 

schrijfinstructie.  

2.2.4 Instrument voor het meten van self-efficacy en schrijfmotivatie 

    Voor het meten van self-efficacy en schrijfmotivatie is een bestaande vragenlijst 

“Uitspraken over schrijven” (Braaksma et al., 2018) aangepast (zie Bijlage F). De 

oorspronkelijke vragenlijst bestond uit 18 items waarbij de betrouwbaarheidsscores 

(Cronbach’s alfa) varieerden tussen .92 (pre-test) en .94 (posttest) (Braaksma et al., 2018). De 

schriftelijke introductie is aangepast van het schrijven van een overtuigende tekst naar het 

schrijven van een evaluatieverslag. Verder zijn er aanpassingen gedaan in zes items die 

betrekking hebben op het schrijven van een overtuigende tekst, waarbij een item is komen te 

vervallen. De zes items zijn omgeschreven naar items die passen bij het evaluatieverslag 
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zoals: “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 

benoem wat ik ga evalueren, waarom ik ga evalueren en hoe ik heb geëvalueerd.” 

(omgeschreven); “Ik kan mijn standpunt onderbouwen met (inhoudelijk sterke) argumenten.” 

(item 5, origineel) en “Ik kan een volledig beeld geven van het evaluatieproces: 

voorbereiding, uitvoering, resultaten en verbeterpunten.” (omgeschreven).  

  Naar aanleiding van reacties van vijf studenten die de aangepaste vragenlijst getest 

hebben en afkomstig zijn uit een vergelijkbare groep als de onderzoeksgroep, is het woord 

“documentatie” vervangen door “verschillende bronnen” (item 3). Dit omdat de combinatie 

van de twee woorden “documentatie - informatie” voor verwarring zorgde. Verder is de 100-

puntsschaal van Braaksma et al. (2018) vervangen door een 5-punt Likertschaal omdat 

studenten hiermee bekend zijn. Op een 5-punt Likertschaal geven studenten aan in welke 

mate uitspraken bij hen passen “Ik kan beschrijven hoe de evaluatie is uitgevoerd en welke 

evaluatie-instrumenten ik heb gebruikt.” Een 1 staat daarbij voor “Past helemaal niet bij mij”, 

een 2 staat voor “Past een beetje bij mij’, een 3 staat voor “Past redelijk bij mij”, een 4 staat 

voor “Past goed bij mij’ en een 5 staat voor “Past perfect bij mij”. 

    Omdat SRSD effectief is gebleken op de verbetering van de positieve schrijfattitude 

van studenten en het wegnemen van negatief persoonlijk gedrag (Graham en Harris, 2003), is 

voor het meten van schrijfmotivatie de subschaal “Perceived Competence” uit de standaard 

22-item versie van de Intrinsieke Motivatie Inventaris (IMI) vragenlijst van Ryan & Deci 

(2000) gebruikt. Perceived competence wordt omschreven als de mate waarin een persoon 

voelt dat hij of zij over de nodige eigenschappen beschikt om te slagen (Deci & Ryan, 2000). 

Ook sluit deze subschaal aan bij Wigfield en Eccles (2002b) die de positieve of negatieve 

perceptie van de student van zichzelf als schrijver als onderdeel zien van schrijfmotivatie, 

naast zelfeffectiviteit, zelfkennis en gevoel van competentie. 
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    De subschaal “Perceived Competence” is opgenomen in de vragenlijst “Uitspraken 

over schrijven”. De 7-punt Likertschaal is vervangen door een 5-punt Likertschaal zodat deze 

subschaal naadloos invoegt bij de 5-punt Likertschaal van vragenlijst “Uitspraken over 

schrijven”. Verder zijn de uitspraken aangepast aan het schrijven van een evaluatieverslag: 

”Ik denk dat ik best wel goed ben in deze taak” (item 4, origineel) en “Ik denk dat ik best 

goed ben in deze opdracht” (omgeschreven); “Ik voel me behoorlijk bekwaam in deze taak” 

(item 16, origineel) en “Ik ben best vaardig in het uitvoeren van deze opdracht” 

(omgeschreven). De items 4, 7, 12, 16 en 20 representeren de subschaal “Perceived 

Competence” in de nieuwe vragenlijst “Uitspraken over schrijven”. 

2.2.5 Interviewprotocol 

  Voor fase III is voor studenten en docenten een interviewleidraad voor de 

semigestructureerde interviews opgesteld (zie Bijlage G). De vragen hadden betrekking op het 

nut van de aanpak, de voorbeeldverslagen, de materialen en opdrachten, het wel of niet 

gebruiken van de strategie in de toekomst, het wel of niet gebruiken van de verschillende 

onderdelen, de huidige perceptie ten opzichte van evaluatieverslagen, de transfer van het 

geleerde naar andere schrijftaken, het terugzien van onderdelen van de SRSD-schrijfstrategie 

binnen andere vakken van de opleiding SW. Gestelde vragen zijn bijvoorbeeld: “Wat heb je 

gehad aan de aanpak met behulp van de PLAN  en WRITE strategie?”; of “Wat heb je gehad 

aan de voorbeeldverslagen die gebruikt werden tijdens de lessen?”  

2.2.6 Sensitizing concepts 

  De bevorderlijk concepten uit de literatuur, gepositioneerd als resultaten, zijn gebruikt 

als sensitizing concepts om de interviews te kunnen coderen en labelen (Bowen, 2006; 

Hoonaard, 2008; zie Bijlage H). 



SRSD- SCHRIJFSTRATEGIE IN HET MBO  25 

2.3 Procedure  

  In de verschillende fasen van het onderzoek zijn zowel docenten als studenten van 

beide opleidingen betrokken. Voorafgaand aan het onderzoek zijn allen geïnformeerd volgens 

de richtlijnen van de commissie cETO over het onderzoek en de mogelijkheid van opting out. 

In fase I hebben de docenten middels gesprekken input gegeven voor de ontwerpvereisten en 

voor het format van het evaluatieverslag die is opgenomen in de docentenhandleiding en de 

reader voor de studenten. In de uitvoeringfase hebben de docenten ondersteund in het leren 

van de studenten en het verbeteren van het ontwerp. In het geval dat de activiteiten en 

instructies leken te leiden tot afwijkingen van het beoogde traject, werden kleine aanpassingen 

gemaakt voor de volgende les, ondersteund door theoretische argumenten. 

In fase I is behalve literatuuronderzoek, ook documentatie van de beide opleidingen 

SW onderzocht. De benodigde documenten zijn opgevraagd bij de docenten. Vervolgens is er 

door middel van een data-analyse een overzicht van de ontwerpvereisten en ontwerproposities 

gemaakt (Creswell, 2019; McKenney & Reeves, 2019).  

    In fase II zijn diverse ontworpen formats voor het evaluatieverslag voorgelegd aan de 

docenten. Naar aanleiding van de ontvangen feedback zijn er in het format inhoudelijke- en 

vormverbeteringen doorgevoerd om voor beide opleidingen een eenduidig en definitief format 

te krijgen. Dit definitieve format opgenomen in de lessenreeks en de reader van de studenten. 

De PLAN en WRITE strategie van De La Paz (2018) is geraadpleegd, vertaald en aangepast 

aan het evaluatieverslag voor mbo 4-studenten. 

    De interventie, aangeboden als een lessenreeks met de naam Strategisch schrijven, 

heeft plaatsgevonden in de maanden september 2021 tot en met november 2021 onder de 

begeleide studie-uren van de opleiding SWc2021 en onder de beroepsgerichte lessen van 

SWMaatwerk. In deze periode vielen lessen uit door de herfstvakantie, de burgerschapsweek 

en de bufferweek. Totaal zijn er 8 lessen volgens de schrijfstrategie gegeven. Voorafgaand 
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aan de interventie zijn de studenten op de hoogte gesteld over het doel en het belang van het 

onderzoek voor de school en andere studenten (Gerritsen et al., 2015). Er is uitleg gegeven 

over de waarborging van anonimiteit, de rechten en plichten bij deelname, de gevraagde tijd 

en inzet en eventuele praktische gevolgen. Voor studenten van SWc2021 is het aanwezig zijn 

van de begeleide studie-uren verplicht en maakt onderdeel uit van het lesprogramma. Verder 

zijn deze studenten geïnformeerd dat de twee andere eerstejaars klassen SW dezelfde 

interventie op een later moment aangeboden zullen krijgen. Aan studenten van de 

SWMaatwerk die het onderzoek volledig doorlopen is het aftekenen van het werkproces B1-

K1-W6 Evalueer de aanpak in het vooruitzicht gesteld.  

  Beide condities zijn gestart met een voormeting. Deze voormeting bestond uit het 

afnemen van de vragenlijst Uitspraken over schrijven en een zelfstandig te maken schrijftaak 

te weten het schrijven van een inleiding van een evaluatieverslag. Deze schrijftaak werd op 

papier uitgedeeld, werd door alle studenten binnen 90 minuten beschikbare tijd op een eigen 

laptop gemaakt. In verband met het anonimiseren werd boven de schrijftaak alleen het 

studentnummer en de datum genoteerd. De daaropvolgende weken is de lessenreeks door één 

docent, de onderzoeker, aan beide groepen gegeven. Elke week kregen de studenten een één 

uur durende schrijfinstructie volgens de PLAN en WRITE strategie aangeboden. De studenten 

van SWc2021 kregen instructie volgens de De La Paz (2018) beschreven aanpak van de 

PLAN en WRITE strategie. De studenten van SWMaatwerk kregen een verkorte instructie 

aangeboden. Beide leslokalen waren doorsnee ingericht met een beamer met projectiescherm. 

Na elke les werden door de onderzoeker, naar aanleiding van observaties en feedback van 

studenten en een docent, aantekeningen gemaakt. Deze aantekeningen waren de basis voor 

aanpassingen in de didactiek en het ontwerp van de vervolglessen. Tabel 2 geeft een overzicht 

van de procedure per conditie met verschillen en overeenkomsten en de gemaakte 

aanpassingen in het ontwerp. 
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    In fase III heeft de nameting plaatsgevonden. De studenten van beide condities hebben 

de vragenlijst “Uitspraken over schrijven” opnieuw ingevuld en wederom een inleiding 

geschreven van een evaluatieverslag. De op papier verstrekte opdracht was qua complexiteit, 

onderwerp en werktijd vergelijkbaar met de voormeting. Om de tekstkwaliteit van de 

evaluatieverslagen te meten is een aangepast beoordelingsmodel van Ekens & Meesinga 

(2013) gebruikt. Ook hier werd de beoordeling door twee beoordelaars gedaan: de 

onderzoeker en een docent Nederlands van de opleiding.  

  Na afloop zijn bij de studenten en docenten semigestructureerde (groeps)interviews 

gehouden van ongeveer 30 minuten. Studenten konden van tevoren aangeven of zij 

geïnterviewd wilden worden. Er werden drie drietallen uit de conditie SWc2021 geïnterviewd 

en alle vier de studenten uit de conditie SWMaatwerk. De drie eerste groepen waren 

samengesteld naar aanleiding van de uitkomsten van de schrijftaak van de nameting en 

bevatten achtereenvolgens studenten met redelijke resultaten  (score 33-42), op niveau/ goede 

resultaten (score 45-56) en goede/excellente resultaten (score 57-62) op de algehele 

tekstkwaliteit. Tabel 2 geeft een samenvattend overzicht over de procedure per conditie 

waarbij verschillen en overeenkomsten zijn weergegeven. 
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Tabel 2 

 

2.4 Data-Analyse  

De twee condities waren onevenwichtig verdeeld (5:1) en bevatten beide kleine 

steekproeven. Dit had consequenties voor de analyses die uitgevoerd konden worden.  
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In fase I is antwoord gegeven op de deelvraag:” Aan welke eisen moet het herontwerp 

van de SRSD-schrijfstrategie voor het schrijven van evaluatieverslagen volgens de literatuur 

en de documentanalyse van de opleiding aan voldoen om tegemoet te komen aan de 

leerbehoeften van mbo 4-studenten?” Hiervoor werden de didactische principes passend bij 

de mbo-student verwerkt in een raamwerk. Dit raamwerk gaf handvatten voor de 

ontwerpvereisten van het herontwerp. De documenten van de opleiding werden deductief 

geanalyseerd met behulp van een geconstrueerd raamwerk gebaseerd op de zes fasen van het 

SRSD-model (Harris & Graham, 1996). De gegevens leidden tot een overzicht met 

ontwerpvereisten en ontwerpproposities die gebruikt werden tijdens het ontwerpproces. 

    In de fase II is antwoord gegeven worden op de deelvraag: “Hoe kan de op SRSD 

gebaseerde schrijfstrategie worden herontworpen en worden uitgevoerd?” Hiervoor werd een 

conjecture map opgezet om de connectie tussen onderzoek en ontwerp enerzijds en theorie en 

praktijk anderzijds inzichtelijk te maken (Sandoval, 2014.) De theoretische proposities 

werden verwerkt. 

    In de fase III is antwoord gegeven worden op de deelvraag “Welke effect heeft 

schrijfonderwijs volgens de SRSD-schrijfstrategie op tekstkwaliteit, schrijfmotivatie en self-

efficacy  voor schrijven van mbo 4-studenten?” De beoordeling voor tekstkwaliteit werd door 

twee beoordelaars gedaan: de onderzoeker en een docent Nederlands van de opleiding. Om te 

komen tot een eenduidige interpretatie van het beoordelingsmodel en om de 

beoordelingseffecten te verkleinen zijn tijdens een kalibreersessie bij de voormeting de 

beoordelingscriteria verfijnd. De tweede beoordelaar heeft zowel in de voor- als nameting een 

derde van de schrijftaken nagekeken. IBM SPSS Statistics versie 28.01 werd gebruikt voor 

het verkennen en prepareren van de data. De interbeoordeelaarsbetrouwbaarheid werd 

berekend met Cohen’s kappa. Deze kon kan als redelijk worden geïnterpreteerd op de 

subonderdelen afstemming op publiek en algehele tekstkwaliteit (voormeting) en de 
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subonderdelen samenhang, onderwerp, afstemming op publiek en presentatie (nameting). De 

interpretatie van de algehele tekstkwaliteit op de voor-en nameting is respectievelijk gering en 

matig (zie Tabel 3). De score van de hoofdonderzoeker werd uiteindelijk gebruikt bij het 

analyseren van de data. 

 

 

 

  Ondanks dat er is gewerkt met reeds gevalideerde vragenlijsten is besloten om de 

samengestelde vragenlijst voor self-efficacy te checken op interne consistentie. Deze interne 

consistentie werd bepaald met Cronbach’s Alpha (Field, 2018). Een Wilcoxon signed- rank 

test werd gebruikt om de twee sets van scores op de variabelen tekstkwaliteit en self-efficacy 

van de conditie SWc2021 met elkaar te vergelijken. Voorafgaand zijn de assumpties voor 

deze test onderzocht. Aan de assumpties werd voldaan: er was sprake van een kleine 

onderzoeksgroep, de variabelen voldeden aan het ordinaal- (vragenlijst self-efficacy) of 

continu meetniveau (tekstkwaliteit), de scores waren afkomstig uit een matched-pairs 

onderzoeksopzet en de verdeling van deze populatie was niet normaal verdeeld (Field, 2018).  

  Alle interviews zijn aan de hand van opnames getranscribeerd en vervolgens inductief 

en deductief geanalyseerd. De inductieve codering werd uitgevoerd in drie fasen: open, axiaal 
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en selectief (Creswell, 2014). Op basis van de open en axiale fase werd een tabel 

geconstrueerd die ook door de tweede codeur werd gebruikt om een willekeurige selectie van 

10 % van de interviews te coderen. Dit in verband met de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. 

De betrouwbaarheid bleek hoog: er was 100 % overeenstemming. Deductief coderen werd 

uitgevoerd met behulp van de uit de literatuur gebleken werkzame concepten en bestanddelen 

uit de SRSD -strategie. Deze zijn als sensitizing concepts genomen om de interviews te 

kunnen analyseren (Bowen, 2006; Hoonaard, 2008). Hierbij werden de stappen voor 

kwalitatief onderzoek volgens Creswell (2014) gevolgd. Zie bijlage  I en J. 

 

3. Resultaten 

3.1 Fase I 

  De resultaten naar aanleiding van de literatuuranalyse zijn weergegeven in Tabel 4. De 

resultaten maken zichtbaar welke componenten functioneel nodig zijn in het herontwerp: 

didactiek in de vorm van het aanbieden van schrijfstrategieën met aandacht voor plannen, 

formuleren en reviseren, het belang van betekenisvolle, praktijkgerichte schrijfopdrachten die 

de motivatie voor schrijven verhogen, stap voor stap instructie, interactie, en het toepassen 

van scaffolding, aandacht voor modeling van zowel peers als de docent. 
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Tabel 4 

 

Analyse van Didactische Principes uit de Literatuur ten behoeve van het Herontwerp 

Categorie Component 

herontwerp 

Functie Publicaties 

Schrijven als 

cognitieve 

vaardigheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijfstrategieën 

 

 

Ontwikkeling van 

schrijfvaardigheid 

Plannen, 

formuleren en 

reviseren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie-onderwijs 

 

 

De ontwikkeling 

van de startende 

schrijver naar de 

expertschrijver 

Biedt theoretische 

aanknopingspunten en 

toepassingen voor herontwerp; 

motivatie werkt ondersteunend 

aan de schrijfactiviteit; het 

belang van taakomgeving; het 

schrijfproces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie-instructie en het 

positieve effect op studenten 

 

Knowledge -telling, knowledge 

transforming en knowledge 

crafting 

Bouwer & Van den 

Bergh, 2015; 

Raulerson, 2007; 

Rijlaarsdam, 

Braaksma, Couzijn, 

Janssen, Kieft, 

Broekkamp & Van 

den Berg, 2005; 

Bereiter & 

Scardamalia, 1987; 

Flower & Hayes, 

1981; Hillocks, 

1986.  

 

MacArthur, & 

Lembo, 2009. 

 

Bereiter & 

Scardamalia, 1987; 

Graham & Perin, 

2007. 

Schrijven in het 

mbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivatie voor 

schrijfactiviteiten, 

self-efficacy voor 

schrijven, 

Zelfregulatie voor 

schrijven 

Factoren die een positieve 

impact hebben op 

schrijfmotivatie: het belang van 

de schrijfopdracht, een positieve 

houding ten op zichten van 

schrijven, positieve overtuiging 

van zichzelf; voorkomen van 

onverwachte problemen; de 

samenhang van de wil om te 

schrijven in relatie tot zelfbeeld 

van de schrijver en de manieren 

voor zelfregulatie 

Hidi & Boscolo, 

2006; Mata, 2011; 

Limpo, 2018; 

Pajares & Valinate, 

2006; Ainley, Hidi & 

Bernhoff, 2002; 

Pajares, Britner, & 

Valiante, 2000; 

Zimmerman & 

Kitsantas, 1999. 
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Schrijfangst/schrijfvrees 

 

 

 

 

 

 

 

Taakwaarde 

 

 

Negatieve 

consequenties voor de 

student 

 

 

 

 

 

 

 

Taakkenmerken van de 

schrijftaak passend bij 

mbo-student 

Positieve impact: schrijftaak is 

praktijkgericht, 

bewustwording van innerlijke 

belemmeringen; aandacht 

geven aan succesvolle 

prestaties uit het verleden; 

observatie van succesvolle 

anderen, succes ervaringen 

opdoen, self-efficacy; 

feedback, 

 

Realistische taken passend bij 

interesse; stap voor stap 

instructie; docenten direct 

beschikbaar voor uitleg en 

feedback; onderlinge 

afhankelijkheid inde structuur 

van de taak 

Visser et 

al.,2018; 

Klassen et 

al.,2007; 

Fritzsche, 

Young & 

Hickson, 

2002. 

 

 

 

Ackerman & 

Gross, 2005. 

Self-Regulated Strategy 

Development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het leren van mbo 4- 

studenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanpak voor het 

aanleren van 

schrijfstrategieën 

door middel van zes 

stappen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerstrategieën, 

persoons- en 

omgevingsgebonden 

factoren die effectief 

zijn voor het leren van 

mbo-4 studenten 

worden verankerd in 

het ontwerp. 

 

 

 

Het aanleren van strategieën 

voor het plannen en 

organiseren van schrijven 

samen met 

zelfreguleringsprocessen; 

effectief voor de 

schrijfkwaliteit, motivatie, 

self-efficacy, schrijfkennis en 

schrijfbenadering, transfer 

naar andere schrijfgenres; 

modelleren; cognitive 

modeling 

 

 

 

 

 

Authenticiteit, uitdaging, 

afwisseling en sociale 

contacten zijn belangrijk; 

behoefte aan duidelijkheid; 

interactief leren; gefocust op 

prestatie i.p.v. het leren; 

ervaringen integreren; goed 

presterende studenten 

demonstreren en leggen 

strategieën uit; docenten 

fungeren als model. 

Harris & 

Graham, 

1996; Graham 

& Harris, 

2000, 2003; 

Harris et al., 

2006; Graham 

& Harris, 

2009; Harris 

& Graham, 

2016; 

Graham, 

Harris & 

Troia, 1998; 

Bandura, 197; 

De Wachter & 

Heeren, 2013. 

 

 

De Bruijn, 

2009; De 

Bruijn et al., 

2006 

Jossberger et 

al., 2019; 

Ericsson, 

2018 
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     De resultaten naar aanleiding van de analyses op gebruikte readers binnen de opleiding 

SW ten opzichte van de kenmerken per fase binnen SRSD zijn weergegeven in Tabel 5. De 

resultaten laten zien dat de readers niet voorzien in een aanpak voor modeling van strategieën, 

het onthouden van strategieën, begeleide oefening van vaardigheden en strategieën en het 

zelfstandig toepassen in de praktijk. Ook wordt een concreet format voor het schrijven van het 

evaluatieverslag gemist. Verder blijkt dat er binnen beide opleidingen SW geen vakspecifiek 

schrijfonderwijs wordt aangeboden.  
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Tabel 5 
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Uit literatuuronderzoek naar SRSD, vermeld in het theoretisch kader, komen een aantal 

bevorderlijke concepten naar voren. Deze bevorderlijk concepten zijn gebruikt als sensitizing 

concepts om de interviews te kunnen coderen en labelen (Bowen, 2006; Hoonaard, 2008). 

Deze sensitizing concepts zijn : (a) de cognitieve- en metacognitieve processen die aangeleerd 

zijn door duidelijke strategie-instructie; (b) de verbetering van de positieve schrijfattitudes 

van studenten; (c) het wegnemen van negatief persoonlijk gedrag; (d) duidelijke 

zelfregulerende procedures zoals het stellen van doelen, zelfcontrole, zelfevaluatie en 

zelfversterking (empowerment); (e) een flexibele en adaptieve schrijfstrategie die nieuwe 

strategieën introduceert en eerder aangeleerde strategieën vernieuwd; (f) ondersteuning van de 

schrijfbehoeften van studenten met en zonder leerproblemen; (g) een op criteria gebaseerde 

instructie die studenten de benodigde tijd geeft om betere schrijfresultaten te halen; (h) 

interactief leren tussen student en docent; (i) gepersonaliseerde instructie die afgestemd is op 

de behoefte en mogelijkheden van de student (Graham en Harris, 2003; Pressley et al, 1992). 

3.2 Fase II 

  Voor de conjecture map (zie Tabel 6) zijn, vanuit de eerdere literatuuranalyse, vier 

wetenschappelijke publicaties geselecteerd die de strekking van de SRSD-strategie en het 

leren van mbo-studenten het meest omvatten. De conjecture map maakt inzichtelijk dat als 

studenten instructie krijgen volgens de SRSD-strategie gecombineerd met de daarbij horende 

materialen, taak- en deelnemersstructuren zij meer algemeen begrip kunnen krijgen van 

schrijven en het schrijfproces en dat zij meer bekwamere, zelfverzekerdere en gemotiveerdere 

schrijvers kunnen worden. 

  Daarnaast hebben docenten én studenten een bijdrage geleverd aan het herontwerp. 

Docenten droegen lesmateriaal aan in de vorm van evaluatieverslagen van oud-studenten, 

casusbeschrijvingen van contextrijke praktijksituaties en de beschrijvingen van de 

werkprocessen die horen bij de opleiding SW. Studenten zorgden voor lesmateriaal in de 



SRSD- SCHRIJFSTRATEGIE IN HET MBO  37 

vorm van eigen evaluatieverslagen die gebruikt mochten worden als voorbeeldteksten en 

beschrijvingen van praktijksituaties die zij tegenkwamen tijdens hun stage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 6  

Conjecture Map 

 



3.3 Fase III 

3.3.1 Tekstkwaliteit 

  De resultaten van de beoordeling op tekstkwaliteit worden weergegeven in Tabel 7 en 

8. De gemiddelde scores voor tekstkwaliteit zijn berekend voor conditie SWc2021 en conditie 

SWMaatwerk. De Wilcoxon Signed Rank test liet voor conditie SWc2021 een significante 

verandering zien op zowel de algehele tekstkwaliteit als de subonderdelen samenhang, 

onderwerp, afstemming op doel en publiek, presentatie. Studenten in conditie SWMaatwerk 

lieten positieve verschillen zien in gemiddelden bij de voor- en nameting. 

 

Tabel 7 

Gemiddelden en Standaarddeviaties voor de Beoordeling op Tekstkwaliteit 

 

 

 

 

 

 

n = 20 n = 4

M SD M SD M SD M SD

Samenhang 4.80 1.11 8.75 2.34 4.50 1.00 10.75 1.26

Onderwerp 3.30 .88 6.74 1.51 4.25 .96 8.50 1.00

Afstemming op doel en publiek 7.55 1.96 10.45 2.67 8.50 1.91 12.50 1.00

Presentatie 13.80 2.33 18.95 3.72 15.25 1.71 19.75 2.63

Algehele tekstkwaliteit 29.45 5.60 45.20 9.31 32.50 4.44 51.50 4.80

Voormeting Nameting Voormeting Nameting

Onderdelen

Tekstkwaliteit

SWc2021 SWMaatwerk
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Tabel 8 

Resultaten van de Beoordeling  op Tekstkwaliteit conditie SWc2021 

 

  *p < .05 

 

 

3.3.2 Self-efficacy en motivatie 

  De resultaten van de analyse op schrijfmotivatie en self-efficacy wordt weergegeven in 

Tabel 9. De Wilcoxon Signed Rank test liet zien dat de SRSD-interventie geen significante 

verandering veroorzaakte voor schrijfmotivatie en self-efficacy.  

 

Tabel 9 

Resultaten van de Analyse op Schrijfmotivatie en Self-efficacy 

 

*p < .05 

 

Wilcoxon Signed Rank test conditie SWc2021

n = 20

Nameting

M SD M SD Mdn Mdn T Z p

Samenhang 4.80 1.11 8.75 2.34 4.50 9.00 190.00 3.84 < .001

Onderwerp 3.30 .88 6.74 1.51 7.00 10.00 190.00 3.85 < .001

Afstemming op doel en publiek 7.55 1.96 10.45 2.67 7.50 10.00 161.00 3.30 < .001

Presentatie 13.80 2.33 18.95 3.72 13.00 18.00 190.00 3.83 < .001

Algehele tekstkwaliteit 29.45 5.60 45.20 9.31 28.00 71.00 210.00 3.84 < .001

SWc2021

Voormeting Nameting Voormeting

Onderdelen

Tekstkwaliteit

Conditie Wilcoxon Signed Rank test

M SD Mdn M SD Mdn T Z p

SWc2021 (n = 21) 70.81 9.69 72.00 72.95 10.62 76.00 121.00 -1.05 .295

SWMaatwerk (n = 4) 68.25 3.30 68.00 69.75 7.14 69.00 6.00 -.37 .715

Totaal (n = 25) 70.40 8.98 72.00 72.44 10.09 73.00 175.50 -1.14 .253

Voormeting Nameting
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3.3.3 Ervaringen met SRSD 

  De resultaten van de analyse van de interviews lieten zien dat de respondenten zich 

merendeels positief  uitlieten wat betreft de sensitizing concepts. Tabel 10 geeft een totaal 

overzicht van de positieve en negatieve uitlatingen per sensitizing concept.  

 

Tabel 10 

Totaaloverzicht Positieve en Negatieve Uitingen per Sensitizing Concept 

 

 

3.3.1 Een flexibele en adaptieve schrijfstrategie die nieuwe strategieën introduceert en eerder 

aangeleerde strategieën vernieuwd 

   De studenten ervaarden de strategie als een aanpak die hen helpt bij het maken van 

een evaluatieverslag. Ook gaven zij aan dat zij nu over de vaardigheid beschikken om het 

geleerde toe te passen bij andere aan de opleiding gerelateerde schrijftaken. Deze transfer 

Sensitizing concepts

Positief Negatief Totaal

Een flexibele en adaptieve schrijfstrategie die nieuwe strategieën 

introduceert en eerder aangeleerde strategieën vernieuwd
19 1 20

Aanleren van cognitieve- en metacognitieve strategieën door 

strategie-instructie
18 2 20

Ondersteuning van de schrijfbehoeften van studenten met en zonder 

leerproblemen
16 2 18

Duidelijke zelfregulerende procedures zoals het stellen van doelen, 

zelfcontrole, zelfevaluatie en zelfversterking (empowerment)
9 0 9

Verbetering van de positieve schrijfattitudes van studenten 8 0 8

Wegnemen negatief persoonlijk gedrag 7 0 7

Gepersonaliseerde instructie die afgestemd is op de behoefte en 

mogelijkheden van de student
7 3 10

Interactief leren tussen student en docent 7 0 7

Een op criteria gebaseerde instructie die studenten de benodigde tijd 

geeft om betere schrijfresultaten te halen
0 0 0

Reacties
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denken zij ook toe te kunnen passen in de toekomst. Een student zegt hierover: “….maar elk 

verslag dat je moet schrijven in de toekomst kun je wel dingen hiervan weghalen om van te 

leren. In je achterhoofd houden wat wil ik met dit verslag eigenlijk behalen: wil ik een betere 

zinsopbouw, wil ik mijn zinnen korter maken, wil ik meer komma’s en dit, dit en dit. Dat kun 

je in elk verslag gebruiken, dat is heel helpend.“ Ook gaven studenten aan dat het format voor 

het evaluatieverslag prettig is en dat zij dit een hulpmiddel vinden dat zij graag terug zien in 

de andere vakken van hun opleiding. Een student zegt hierover: “Als je eenmaal weet wat 

PLAN en WRITE betekent, kan je heel snel en heel makkelijk een verslag maken eigenlijk. Je 

kan het over weet ik veel wat hebben, je kan het over Nederlands hebben maar je kan ook een 

sportverslag maken. En het heeft eigenlijk met alles zin.”  

  Een student gaf aan niets aan de aanpak gehad te hebben, maar heeft een groter geloof 

in zijn eigen kunnen. Deze student benadrukt dat hij het zelf wel kan: “Ik ben er niet veel mee 

opgeschoten als ik heel eerlijk ben. Ik weet wel hoe ik een tekst moet opbouwen. Maar dat 

PLAN en WRITE… ik kan het zelf beter denk ik.” 

  De docenten waarderen het taalbewustzijn dat de SRSD-strategie opleverde. Door de 

interventie ervaarden de studenten dat zij tijdens beroepsgerichte vakken ook met Nederlands 

bezig zijn. Een docent zegt hierover: “Ik denk dat binnen andere lessen, dat je je veel meer 

bewust moet zijn. Dit kun je mooi aanbieden bij Nederlands, maar dit is ook toepasbaar bij al 

die andere vakken. Hoe ben je met taal bezig bij al die andere vakken? Dat moet eigenlijk een 

soort doorgaande lijn zijn natuurlijk, of een geheel.” 

3.3.2 Aanleren van cognitieve- en metacognitieve strategieën door strategie-instructie 

  Studenten waardeerden het analyseren, structuren en relateren aan andere schrijftaken, 

de stapsgewijze aanpak en de concretisering door middel van voorbeeldverslagen. Door het 

inzetten van deze voorbeeldverslagen werd de structuur en de opbouw van het 
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evaluatieverslag duidelijker. Een student verwoordt dit zo: “Ik denk dat je nu wel weet wat 

voor structuur je erin moet doen, en alinea’s, dat allemaal duidelijk is. Hoe je gewoon een 

mooie opbouw maakt. Maakt niet eens zoveel uit wat je erin zet qua informatie , maar gewoon 

de opbouw zelf. De lange zinnen, de spelfouten enzo, omdat je daar gewoon beter op gaat 

letten denk ik.” 

  Een student keurde het op metaniveau kijken naar voorbeeldverslagen af en vergelijkt 

dit leren van een voorbeeld met het zelf moeten doen. Dit laatste lijkt hij juist te appreciëren: 

“Maar, wat ik eraan heb gehad? Niet heel veel. Je kan wel een beetje tips geven enzo. Je kan 

wel een beetje gaan kijken van dat kan beter, dit kan beter. Maar als je het zelf moet doen, 

dan is het wel een heel verschil denk ik.” 

  De concretisering door middel van het voorbeeldverslag werd ook door een docent 

positief ervaren: “Ze hebben een voorbeeld en aan de hand daarvan kunnen ze hun eigen 

verslag gaan maken en anders hebben ze eigenlijk geen idee hoe het er uit had moeten zien of 

hoe het er uit kan zien. En zelfs als je een slecht voorbeeld hebt en je zou dat benoemen “Zo 

moet het niet”, dan weten ze dat. 

3.3.3 Ondersteuning van de schrijfbehoeften van studenten met en zonder leerproblemen 

  De studenten ervaarden door de interventie een vervulling van hun schrijfbehoeften. 

Dit uitte zich in welbevinden, samenwerken, productiviteit. Doordat de interventie de 

combinatie van uitdaging en ondersteuning bood, ervaarden de studenten dat zij zelfstandig 

(samen)werkten. Een student zegt hierover: “Ik vond het wel fijn dat we het eerst samen 

mochten maken, want dan kon je elkaar ook helpen en aanvullen.” En: “En aan het einde, 

helemaal aan het eind dat je het alleen moest doen, dat vond ik ook wel fijn om te kijken hoe 

ik het heb gedaan en of ik het echt goed heb gedaan alleen. Dat vond ik wel fijn.” Niet alleen 

de ondersteuning vanuit de aanpak werd op prijs gesteld, maar ook het gebruik van een 
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visuele ondersteuning werkte ondersteunend: “Ik snapte het wel maar eerst had ik wel moeite 

met het plaatje van de architect, Eerst dacht ik, het is een man voor een huis met allemaal 

soorten lijnen en zo. En nu kijk ik daar veel dieper in van oh, dus het is echt aan het begin en 

hij tekent alles uit van te voren . Dus ja,  dat is eigenlijk een heel goed voorbeeld van PLAN 

en WRITE”.  

  Een kritische student die SRSD als teveel begeleiding had ervaren, vindt: “Maar iets 

kleinere uitleg. Want zeg maar de eerste keer dat we het horen en dan daarna herhalen, maar 

niet opnieuw weer helemaal uitleggen, zeg maar.” 

  Docenten waardeerden dat studenten die moeite hebben met schrijven meer trots zijn 

op hun verslag, uitgesproken als: “En wat ik heel mooi vind van de studenten waarvan ik 

studieloopbaan begeleider van ben, die heel veel moeite hebben met het schrijven, nu heel 

trots zijn en zeggen: “ M., wij mailen jou het verslag en volgens mij is het een dikke tien 

waard.”  

3.3.4 Duidelijke zelfregulerende procedures zoals het stellen van doelen, zelfcontrole, 

zelfevaluatie en zelfversterking (empowerment) 

   Studenten waardeerden het gevoel te hebben dat zij iets zinvols leerden en zij 

uitgedaagd werden zichzelf te verbeteren: “Dat je ziet hoe het niet moet en dat je ook ziet hoe 

je het zelf kan verbeteren. Dus bijvoorbeeld jij ziet zinnen fout staan qua zinsopbouw, dan 

denk jij in jezelf oh, dus dit moet ik de volgende keer beter doen. En daar kan je dan veel 

beter van leren”. 

   Een docent waardeerde dat de interventie aangeboden werd tijdens de stage-fase. 

Leerdoelen en schrijfactiviteiten worden verbonden aan de beroepspraktijk, net als de reflectie 

daarop. De levensechte context bevordert de schoolse betrokkenheid. Haar onderbouwing: 

“Vanaf fase 2 . Zo gauw ze met stage beginnen. Want dan zijn ze ook echt in het werkveld, 
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gaan ze aan de slag. Inderdaad, wat jij noemde  een onderzoek doen, een plan van aanpak 

schrijven, een evaluatieverslag, een begeleidingsverslag. Dus dat maakt dan wel weer dat je 

het heel dicht bij hen zelf houdt.” 

3.3.5 Verbetering van de positieve schrijfattitudes van studenten 

  De studenten keken na de interventie positiever naar het schrijven van een 

evaluatieverslag. Voor de interventie werd het evaluatieverslag als een moeilijke opdracht 

ervaren. Na het volgen van de schrijflessen denken studenten daar positiever over: ” Ik vond 

het ook nooit makkelijk om te maken, maar nu heb je die stappen gedaan en nu is het wel 

makkelijker en denk ik van ja ik kan het nu ook wel beter dus ik ga er ook voor.” En : 

“Doordat ik nu, zeg maar dit heb geoefend, wordt het wel makkelijker en dan is het minder 

erg om te doen, zeg maar. Het zou nooit mijn favoriete ding zijn, maar het zal wel makkelijker 

gaan denk ik.”  

  Een docent vond dat de studenten door de aanpak meer zelfvertrouwen hadden 

gekregen: “En wat ik dan mooi vind is het zelfvertrouwen dat het hun heeft gegeven, 

waardoor ze mijn inziens, ik verwacht dat ze daardoor ook sneller en eerder aan andere 

verslagen beginnen. Maar als ze meer zelfvertrouwen hebben weten ze nu hoe ze het moeten 

schrijven.”  

3.3.6 Wegnemen negatief persoonlijk gedrag 

  Studenten ervaarden na de interventie competent genoeg te zijn om de schrijftaak uit te 

voeren en stonden minder afwijzend tegenover het schrijven van het evaluatieverslag. Een 

student zegt hierover: “Ik heb al een keer eerder evaluatieverslagen moeten schrijven, maar 

dat vond ik verschrikkelijk eigenlijk, dat ging weer via een andere methode . Maar ik vond dit 

veel duidelijker, het is leuker geworden. Niet dat ik het voor de lol ga doen of zo, als ik er 
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eenmaal mee bezig ben dan gaat het ook wel. Ja, dat het makkelijker gaat , het geeft je een 

goed gevoel van o, ik kan het, weet je wel. En dan gaat het ook gewoon.”  

  Een docent waardeerde de verminderde weerstand voor het schrijven van een 

evaluatieverslag: “Wat het mij oplevert, het is heel erg fijn dat ik niet zoveel tijd en energie 

meer hoef te stoppen in van hoe schrijf je nou een verslag? En ook om aan die weerstand te 

werken. Daar zit vaak de grootste struikelblok. Volgens mij is die weerstand stukken, stukken 

minder. Misschien vinden ze het nog niet leuk, maar het wordt niet meer als iets heel groots, 

zwaars gezien.” 

3.3.7 Gepersonaliseerde instructie die afgestemd is op de behoefte en mogelijkheden van de 

student 

  Studenten waardeerden dat de instructie goed aansloot bij hun behoefte om te leren de 

aanleiding en het doel uit de opdracht te halen. Ook de uitleg, de beschreven werkprocessen,  

het aangeboden bouwplan en overige informatie boden voldoende nieuwe leersituaties. Een 

student zegt hierover: “Ja, dat je elke keer een andere had. Dan moest je aanleiding en het 

doel eruit halen. Dat is ook nog niet heel makkelijk soms, maar dat oefen je dan zeg maar wel 

daardoor. En als je dat al hebt dan kun je best al snel een verslag schrijven.” Aangevuld door 

een andere student: “Ja, dat vind ik ook. Ik vond het ook wel fijn dat altijd, het werkproces 

iets verder uitgeschreven stond. Dat vond ik ook erg fijn. Gewoon de uitleg. Dat je weet wat 

het inhoudt. Als ik alleen werkprocessen zie staan , dan denk ik wat is dat eigenlijk. Ja, ik heb 

dat eigenlijk weliedere keer een beetje gelezen.” 

 Een tegengeluid van een student hierover was dat de uitleg niet doeltreffend was: “We 

kregen heel veel uitleg. Op een gegeven moment dan is die spanningsboog zeg maar, die is 

weg. Dus dan onthoud je eigenlijk niets meer van wat er binnen komt. Ik in ieder geval. Dus ik 

vind het PLAN en WRITE, ja, ik heb er niet zo heel veel van meegekregen, eerlijk gezegd.”  
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  De docent die les gaf aan conditie SWc2021, gaf aan dat de strategie op het moment 

van aanbieden niet aansloot bij de leerfase waar een aantal studenten inzaten. Zij zegt 

daarover: “Maar als we al eerder besproken hebben, was bij een aantal studenten wat 

weerstand. Die zijn niet ontvankelijk voor dit soort dingen. Dit heeft te maken met het feit dat 

ze dit nog niet konden plaatsen in feite binnen hun opleiding, binnen hun werkveld: “Wat ga 

ik hier aan hebben?” En er waren ook wel studenten, ook binnen deze groep, die dat al wel 

konden bedenken.” 

3.3.8 Interactief leren tussen student en docent 

  De studenten waardeerden de interactiemomenten: het klassikale overleg, het samen 

brainstormen, het samenwerken aan de opdrachten en het samen lezen en analyseren van de 

voorbeeldverslagen. Een student gaf aan dat, naast interactie met de docent, ook de interactie 

met medestudenten helpend was: ”Ik denk vooral wel samen die voorbeeldverslagen 

doorlezen en analyseren zeg maar. Dat mag er sowieso in blijven, dat was allemaal wel een 

goeie. Wat jij ook al zei, je kunt zien wat je juist niet moet doen. En samen kom je toch wel op 

meer ideeën zeg maar. Het inspireert. Als je het alleen moet doen, dan loopt je vast en als je 

het met een klas doet, dan heb je altijd meer mensen die het antwoord misschien wel weten.” 

 

4. Conclusie en discussie 

  Het doel van dit onderzoek was om inzichten te vergaren in hoe de SRSD-

schrijfstrategie aangepast kon worden aan het mbo 4-onderwijs zodat tekstkwaliteit, 

schrijfmotivatie en self-efficacy voor schrijven kon worden bevorderd. Hiertoe is in dit 

onderzoek eerst in kaart gebracht welke elementen het herontwerp volgens de literatuur moest 

bevatten om tegenmoet te komen aan de leerbehoeften van mbo 4-studenten (fase 1). 

Vervolgens is op basis van deze uitkomsten gekeken hoe de SRSD-schrijfstrategie kon 
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worden herontworpen en worden uitgevoerd binnen het mbo-onderwijs (fase 2). Tot slot is 

onderzocht welke effect schrijfonderwijs volgens de SRSD-schrijfstrategie had op tekst 

tekstkwaliteit, schrijfmotivatie en self-efficacy voor schrijven van mbo 4-studenten (fase 3). 

4.1 Fase 1 

  De analyses maakten duidelijk dat een aanpak volgens SRSD-schrijfstrategie tegemoet 

komt aan de didactische behoeften van de mbo-student voor schrijfonderwijs. De aanpak 

volgens de zes stappen komt tegenmoet aan de behoefte van overzicht aanbrengen en 

structureren (De Bruijn et al., 2006).Het bespreken en aanleren van strategieën voor het 

plannen en organiseren van schrijven, stap 2 binnen SRSD, (Harris & Graham, 1996; Graham 

& Harris, 2000, 2003; Harris et al., 2006; Graham & Harris, 2009) helpt de mbo-student 

waarvoor plannen moeilijk blijkt (Jossberger et al, 2019). Het modeleren van vaardigheden en 

strategieën, stap 3 binnen de aanpak, is relevant voor de begeleiding van mbo-studenten 

omdat zij zo de kunst kunnen afkijken (De Bruijn, 2004, 2006). De begeleide inoefening van 

vaardigheden en strategieën, stap 5 binnen de strategie, komt tegenmoet aan de behoefte aan 

scaffolding. Studenten willen eerst een taak uitvoeren met veel hulp en begeleiding en daarna 

een vergelijkbare taak met minder begeleiding (De Bruijn, 2004, 2006). Door het formuleren 

van persoonlijke leerdoelen (Harris & Graham, 2016; Graham et al.,1998) blijken studenten 

meer eigenaarschap en motivatie te laten zien (Martin et al, 2014). Motiverende aspecten van 

leren zijn vooral belangrijk voor studenten in het beroepsonderwijs (Hodkinson et al., 2008). 

Taken uit de beroepscontext, samenwerken en interactie met leeftijdsgenoten en docenten 

dragen bij aan deze motivatie (Jossberger et al., 2018).  

  Daarnaast werd duidelijk dat binnen de opleidingen SW geen vakspecifiek 

schrijfonderwijs wordt aangeboden en dat er geen duidelijk format aanwezig is dat studenten 

handvatten geeft voor het schrijven van het evaluatieverslag.    
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4.2 Fase 2 

  Als antwoord op de deelvraag “Hoe kan de op SRSD gebaseerde schrijfstrategie 

worden herontworpen en worden uitgevoerd?” bleken docenten en studenten een belangrijke 

bijdrage te hebben geleverd aan het herontwerp. Het belang wordt onderschreven in OO-

literatuur (Akkerman et al., 2013; Cviko et al., 2014; Dede, 2004). Co-creatie tussen studenten 

en docenten zorgt dat het onderwijsontwerp beter aansluit bij het niveau en de 

belevingswereld van de studenten. Docenten krijgen daarnaast beter begrip van hun 

verwachtingen ten aanzien van het leren, maar ook van de eigen onderliggende 

onderwijskundige overtuigingen (Bovill et al., 2011). Door het onderwijs te analyseren leren 

studenten op een dieper niveau en worden zij zich bewust van het onderwijs op meta-cognitief 

niveau (Bain & Zimmerman, 2009).  

  Recenter onderzoek van Alston et al. (2021) toont aan dat het gebruik van modellen, 

demonstreren en uitleggen en co-construeren van modelteksten met leerlingen ondersteunend 

zijn aan de ontwikkeling van schrijven. Deze instructievormen zijn passend voor mbo-

studenten en sluiten aan bij de conclusies van verschillende onderzoeken naar de werkzame 

bestanddelen SRSD bij verschillende onderzoekspopulaties (Bandura, 1997; De Wachter & 

Heeren, 2013; Graham et al., 1998;  Graham & Harris, 2009; Graham & Harris, 2000, 2003; 

Harris & Graham, 1996; Harris et al., 2006; Harris & Graham, 2016) . 

4.3 Fase 3 

  Het resultaat van vergelijkingen tussen de voor- en nameting van studenten van de 

conditie SWc2021 voor tekstkwaliteit lieten statistisch significante verschillen zien (Z= 3.84, 

p <.000). Dit komt overeen met de eerdere onderzoeken die hebben laten zien dat het aanleren 

van schrijfstrategieën bevorderlijk is voor de schrijfkwaliteit van studenten (Braaksma & 

Janssen, 2015; De La Paz, 1999; De La Paz et al., 2000; De La Paz & Graham, 2002). 

Ondanks dat er geen significante verschillen waren in de statistische resultaten op 
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schrijfmotivatie en self-efficacy voor schrijven bleek uit de kwalitatieve resultaten voor beide 

groepen dat studenten door het hele schrijfproces een groter vertrouwen hebben in eigen 

kunnen wat betreft het schrijven van het evaluatieverslag. Daarnaast geven zij aan over het 

algemeen minder huiverig en meer gemotiveerd te zijn om een dergelijke schrijftaak op te 

pakken. Dit is lijn met onderzoek van Webb et al. (2016) waarin duidelijk werd dat 

schrijfonderwijs gericht op het ontwikkelen van het schrijfproces ondersteunend is voor de 

self-efficacy van studenten.  

 Reflectie op het herontwerp door de docenten en de onderzoeker maakt duidelijk dat er 

tussen docenten Nederlands en vakdocenten moet worden samengewerkt om gezamenlijk te 

kunnen werken aan taalontwikkelend schrijfonderwijs. Taalontwikkeling wordt nu nog gezien 

als de verantwoordelijkheid van de docenten Nederlands, en niet die van de vakdocenten. Dit 

is in lijn met de bevindingen van Troia en Maddox (2004). Zij stellen dat studenten beperkte 

mogelijkheden hebben om wat ze hebben geleerd toe te passen in relevante 

(beroeps)contexten. Het leren van een vak en het verbeteren van de taalvaardigheid kan 

samen op gaan. Door samenwerking kan er beter worden gewerkt met realistische en concrete 

(taal)contexten en kan er beter op leervragen en leerbehoeften van studenten worden 

ingespeeld. Door beroepsgerichte vakdocenten en docenten Nederlands te faciliteren om in 

teamverband de verbinding met elkaar te maken, kunnen zij gezamenlijk een samenhangend 

curriculum voor de opleiding ontwerpen waarin het aanleren middels (schrijf)strategieën een 

plaats krijgt. Daarnaast kunnen studenten van betekenis zijn in het verstrekken van eigen 

schrijfteksten ten behoeve van modeling en het aanleveren van contextrijke opdrachten, 

bijvoorbeeld opgedaan door eigen ervaringen tijdens de beroepspraktijkvorming.  

4.4 Beperkingen  

  Gedurende dit onderzoek zijn verschillende uitdagingen opgetreden die van invloed 

zijn geweest op het verloop en de uitkomsten van het onderzoek. 
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  Allereerst werd dit onderzoek uitgevoerd tijdens de coronaperiode. Vergelijkbaar met 

andere instellingen ervaarden de deelnemende studenten hierdoor negatieve gevolgen 

(Inspectie van het Onderwijs, 2022c). Dit resulteerde bij studenten van beide groepen onder 

andere in het (voorlopig) stop zetten van de opleiding, motivatieproblemen, psychische 

klachten en het hieraan gerelateerde verzuim. 

  Daarnaast waren de twee bestaande groepen in dit onderzoek niet gelijk qua aantal, 

manier van aanbod van onderwijs, fase in de opleiding en leeftijd. De twee groepen laten zich 

daarom moeilijk vergelijken. Hierdoor is het moeilijk vast te stellen in hoeverre de huidige 

resultaten te generaliseren zijn naar andere eerste en tweedejaars mbo-studenten SW binnen 

de instelling.  

  Verder is de betrouwbaarheid van de resultaten op tekstkwaliteit een issue. Volgens 

Speijers et al.(2014) werkt een vijfpuntschaal een grotere kans op variatie door beoordelaars 

in de hand. Om meer overeenstemming tussen de beoordelaars te krijgen, adviseert Trace et 

al. (2017) het gebruik van een beschrijvende schaal in combinatie met beoordelaars 

onderhandelingen en gemiddelde scores 

   Vermeldenswaardig is dat OO vaker gebaseerd is op binnen-subject vergelijkingen 

dan vergelijkingen met controle groepen. Het indirecte bewijs is verzameld en gepresenteerd 

in de vorm van de geanalyseerde interviews en toont met grote waarschijnlijkheid aan dat de 

verbeterde perceptie van de studenten ten aanzien van schrijven toegeschreven kan worden 

aan de interventie. 

4.5 Toekomstig onderzoek 

  Het is voor verder onderzoek waardevol om meer bewijs van effectiviteit te genereren. 

Naast een vervolgiteratie van OO kan worden aanbevolen om met gerandomiseerde 

experimentele en controle groepen te werken om zowel de effectiviteit van de SRSD-theorie, 
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als het herontwerp,  als de resultaten op tekstkwaliteit, schrijfmotivatie en self-efficacy voor 

schrijven te verifiëren (Easterday et al., 2014). 

Een tweede aanbeveling voor toekomstig onderzoek betreft de rol van de docent. Het 

recent geschreven taalbeleid binnen de eigen instelling pleit voor een gedeelde 

verantwoordelijkheid voor de taal- en schrijfontwikkeling van studenten. Welke implicaties 

dit heeft voor de didactische kennis en vaardigheden van vakdocenten wordt niet beschreven. 

Een aanbeveling is om te onderzoeken welke ondersteuning en competenties deze 

vakdocenten nodig hebben om het schrijfonderwijs van studenten (middels SRSD) te 

ondersteunen in vakspecifieke onderwijscontexten (MBO Raad, 2021). 

  Een derde aanbeveling voor vervolgonderzoek betreft de vraag naar de 

overdraagbaarheid van de SRSD-strategiekennis naar andere tekstgenres en contexten. 

Kunnen studenten de kennis die zij hebben opgedaan bij het ene genre ook toepassen bij een 

andere tekstgenres met andere tekstuele kenmerken (Gardner & Nesi, 2013)? 

4.6 Wetenschappelijke significatie 

  Al jarenlang uit de Onderwijsinspectie haar zorgen over de taalontwikkeling en het 

taalniveau van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en wordt aangegeven  dat het 

schrijfniveau van leerlingen aan het eind van de basisschool te wensen overlaat (Inspectie van 

het Onderwijs, 1999, 2010, 2012, 2022). Ook is er een toenemend aantal studenten dat het 

onderwijs onvoldoende geletterd verlaat (Inspectie van het onderwijs, 2010; 2022). Op alle 

schoolniveaus wordt aandacht besteed aan schrijfonderwijs. Het meeste onderzoek naar 

effectief schrijfonderwijs is verricht in de Verenigde Staten. Janssen & Van Weijen (2017) 

hebben een reviewstudie gedaan naar effectief schrijfonderwijs binnen het Nederlandse 

basisonderwijs en hebben vier Nederlandse schrijfprogramma’s onderzocht naar positieve 

aspecten op de schrijfprestatie. Echter binnen de wetenschappelijk literatuur zijn nauwelijks 

publicaties te vinden over kenmerken van effectief schrijfonderwijs binnen het mbo. Dit 
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onderzoek biedt een bijdrage op welke wijze het mbo 4-schrijfonderwijs aangepakt kan 

worden zodat er een positief effect ontstaat op tekstkwaliteit en waarbij de studenten een 

positieve attitude ten aanzien van het schijven zelf laten zien. 

4.7 Maatschappelijke significantie 

   Het is noodzakelijk dat studenten zich schriftelijk goed kunnen uitdrukken. Een goede 

schrijfvaardigheid draagt bij aan succes op school, de arbeidsmarkt en in de maatschappij. 

Ook in vervolgstudies is schrijven een onmisbaar middel voor het leren. Schrijven is een 

complexe vaardigheid en binnen het onderwijs wordt nog onvoldoende rekening gehouden 

met deze complexiteit. Dit onderzoek naar de inzet van de SRSD-schrijfstrategie geeft 

handvatten voor werkzame bestanddelen voor het mbo-schrijfonderwijs waarbij zowel 

instructie als oefening nodig is, maar ook modeling, interactie tussen studenten onderling en 

interactie met de docent. De opbrengsten van dit onderzoek kunnen docenten Nederlands en 

vakdocenten die binnen hun opleiding met schrijftaken te maken hebben helpen hoe zij 

verschillende tekstgenres effectief kunnen onderwijzen. Gezien de verbeterde scores op 

tekstkwaliteit en een positievere attitude ten aanzien van schrijven is vervolgonderzoek naar 

SRSD bij andere mbo-opleidingen aan te bevelen. 

4.8 Conclusie 

  Het huidige onderzoek heeft geleid tot verschillende theoretische en praktische 

bijdragen met betrekking tot de SRSD-schrijfstrategie en de toepassing daarvan binnen het 

mbo-onderwijs en het effect op tekstkwaliteit, schrijfmotivatie en self-efficacy. Deze eerste 

iteratie laat zien dat het mogelijk is om SRSD in te zetten binnen het mbo niveau 4. Voor de 

algemene kenmerken die gelden voor onderwijs aan mbo-studenten is bekend dat authentieke 

taken, het integreren van ervaringen, guiding, modeling door zowel studenten als docenten, 

afwisseling, duidelijkheid en sociale contacten belangrijk zijn . Daarnaast is bekend dat 

schrijfmotivatie en self-efficacy beïnvloed kunnen worden door modeling van zowel peers als 
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volwassenen, door het inzetten van begeleide inoefening naar onafhankelijke oefening, door 

contextualiseren, door schrijven te laten ervaren als een communicatief doel en door het 

belang te erkennen van taakwaarde.  

   Hieruit kan geconcludeerd worden dat schrijfonderwijs volgens de SRSD-aanpak 

geschikt en effectief is voor het mbo, waarbij wordt aanbevolen om studenten en docenten te 

betrekken bij de inhoud van de lessen door het aanleveren van voorbeeldteksten, 

betekenisvolle casussen en authentieke, praktijk gerelateerde schrijfopdrachten passend bij de 

fase van de opleiding. 
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Bijlagen 

Bijlage A: Gebruikte materialen per onderzoeksfase 

Tabel 1 

Gebruikte materialen per onderzoeksfase 

Ontwerp- en onderzoeksmethode Materiaal                       Doel 

Analyse – en exploratiefase (I)   

Literatuuranalyse  Raamwerk Vaststellen ontwerpvereisten 

Documentanalyse opleiding SW 

 

Sensitizing concepts 

 

Ontwerp- en constructiefase (II) 

Ontwerpen 

 

 

Constructie  

 

 

 

Constructie 

 

 

 

Pre-test (meting 1) 

 

 

 

 

Pre-test 

 

 

Interventie/toepassing                                     

 

 

 

 

 

 

 

 Raamwerk 

Overzichtslijst 

 

Conjecture map 

 

 

Handleiding 

schrijfinstructie 

docenten 

 

Reader studenten 

 

 

 

 

Vragenlijsten    

motivatie, self-

efficacy  

 

 

 

Meetinstrument 

tekstkwaliteit 

 

Handleiding 

docenten originele 

aanpak, verkorte 

aanpak 

werkboekje 

student 

 

 

 

 

 

 

Vaststellen ontwerpvereisten 

Richting gevend voor analyse 

interviews 

 

Verwerken theoretische 

proposities als ondersteuning 

voor het leren 

 

Concrete uitwerking lessenreeks 

volgens PLAN +WRITE 

strategie 

 

Concrete uitwerking 

ondersteunend materiaal voor 

aanleren PLAN +WRITE 

strategie 

 

Meten van variabelen voordat 

de interventie heeft 

plaatsgevonden 

 

 

 

Meten tekstkwaliteit 

voorafgaande interventie 

 

 

Toetsen van proposities en 

concept. Testen herontwerp. 
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Evaluatie- en reflectiefase (III)               

 

Interviews studenten 

 

 

 

Interviews docenten 

 

 

 

Post-test (meting 2) 

 

 

 

Post-test 

 

Interviewleidraad 

 

 

Interview leidraad 

 

Vragenlijst    

motivatie, self-

efficacy 

 

Meetinstrument 

tekstkwaliteit 

 

 

Evaluatie en reflectie 

ontworpen strategie 

 

 

Evaluatie en reflectie 

ontworpen strategie  

 

 

Toetsen effect interventie 

 

 

 

Meten tekstkwaliteit na afloop 

van de interventie. 
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Bijlage B: Schrijftaak voormeting 

VOORMETING 

Evaluatieverslag: inleiding 
 

Als sociaal werker formuleer je evaluatiegegevens zodat ze begrijpelijk zijn voor betrokkenen en 

bruikbaar zijn voor het verbeteren van de dienstverlening. Hieronder vind je een beschrijving van een 

casus waarvoor je een inleiding gaat schrijven voor het evaluatieverslag. Het evaluatieverslag is 

bedoeld voor je werkplekbegeleider. 

De inleiding van het evaluatieverslag bouw je als volgt op: 

• Aanleiding van het project/ de activiteit 

• Doel van het project/ de activiteit 

• Opdrachten die je moest uitvoeren 

• Werkproces: geschrijf in eigen woorden het werkproces dat past bij het project/ de activiteit 

• Wie: met wie heb je geëvalueerd (denk bijvoorbeeld aan deelnemers, medestagiaires, 

vrijwilligers, professionals enz.  

• Wanneer: de datum van de evaluatie 

• Waarom: de keuze en onderbouwing van de door jouw gekozen evaluatiemethode 

(bijvoorbeeld interviews, enquêtes, observaties). 

• Welke: de criteria die je vastgesteld hebt: welke eisen stel je aan de evaluatie, wat moet erin 

terugkomen, aan de hand waarvan toets je of het resultaat bereikt is? 

Controleer je tekst als je inleiding af is. Is hij logisch opgebouwd, zitten er geen spelfouten in enz.?  

VEEL SUCCES! 

 

CASUS SOCIAAL WERKER REGINALD  

Werkproces P2-K1-W1: Bereidt projecten en activiteiten voor 

Lees onderstaande casus goed door. 

Jij bent sociaal werker bij De Broedplaats en moet een uniek evenement opzetten. De Broedplaats is 
een wijkvoorziening waar veel wordt georganiseerd. De beroepskrachten ondersteunen initiatieven 
die door wijkbewoners zelf worden opgezet maar organiseren ook andere culturele of 
maatschappelijke evenementen. Voor de evenementen zijn ze meestal aangewezen op bijdragen van 
de gemeente of van fondsen. Het is dus zorg om met goed plan van aanpak te komen om een 
bijdrage te krijgen. 

De gemeente wil dat de samenhang tussen de mensen in de stad wordt bevorderd. Dit omdat er 
sprake is van minder sociale contacten in de buurt en er meer personen zijn die sociaal aan de kant 
van de samenleving staan.  Aan De Broedplaats is de vraag gesteld om hiervoor een uniek evenement 
op te zetten. 
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Een belangrijke eis van de gemeente voor het evenement is dat het vernieuwend moet zijn en dat 
zoiets nog niet eerder is georganiseerd. 

Jij hebt een “uniek” plan opgesteld om bewoners met cultuur en met elkaar in contact te brengen. 
Het plan is om amateurkunstenaars kleine optredens in huiskamers van bewoners te laten verzorgen. 
De mensen stellen hun huis open om andere mensen uit de stad naar het optreden te laten kijken. 

Je hebt de naam ‘Open deuren’ voor dit evenement bedacht. Je hebt samen met een werkgroep van 

enthousiaste buurtbewoners al veel voorwerk gedaan en jullie hebben al veel bewoners bereid 

gevonden om hun huis open te stellen. Ook heb je al contact met zo’n 35 amateurartiesten die graag 

willen komen optreden. 

Het plan is bij de gemeenteambtenaar die de opdracht heeft gegeven gepresenteerd en goed 

gekeurd. 

Schrijf de inleiding van het evaluatieverslag volgens het format. Vermeld bovenaan je 

studentnummer, je leeftijd en de datum. 

 

Beschrijving werkproces  

Werkproces 
P2-K1-W1: Bereidt projecten en activiteiten voor 
Omschrijving 
De sociaal-cultureel werker bereidt projecten en activiteiten voor op het gebied van kunst, cultuur en 
amusement én op het gebied van sport, spel en recreatie én op het gebied van educatie en 
burgerschap. Hiertoe neemt hij kennis van het plan van aanpak en van de daarin gemaakte keuzes. 
Hij specificeert het plan van aanpak tot concrete activiteiten. Hij gaat na welke groepen van welke 
diensten gebruik kunnen maken. Hij stelt de beginsituatie van de doelgroep vast en maakt afspraken 
met de groepen over de wijze waarop zij ondersteund gaan worden en besluit over de gewenste 
samenstelling van de groep. Vervolgens regelt hij medewerkers/vrijwilligers, materiaal, 
accommodatie en andere voorzieningen en hij verzorgt de publiciteit over de activiteiten. Hij voert 
overleg en maakt afspraken met bij de uitvoering betrokkenen. Tot slot checkt hij nog eens of 
geplande activiteiten voldoende aansluiten bij (de belevingswereld van) de doelgroep. Hij kiest 
ervoor de activiteiten zelf uit te voeren, te laten uitvoeren door vrijwilligers of te delegeren aan een 
deskundige op een specifiek terrein. 
Resultaat 
Het plan van aanpak is uitgewerkt tot concrete projecten/activiteiten en de publiciteit is verzorgd. De 
beginsituatie van de doelgroep is helder, de inbreng van medewerkers/vrijwilligers en de 
voorzieningen zijn geregeld. De potentiële doelgroep is op de hoogte van de activiteit/ het project. 
Gedrag 
De sociaal-cultureel werker: 

• bespreekt actief met de doelgroep het geplande project/ de geplande activiteit; 
• achterhaalt actief de wensen en verwachtingen van de doelgroep; 
• presenteert het aanbod aan projecten en activiteiten op een boeiende en op de 

doelgroep afgestemde wijze; 
• kiest passende materialen en middelen; 
• regelt tijdig de beschikbaarheid van essentiële middelen en medewerkers/vrijwilligers; 
• informeert de clientgroep en de medewerkers/vrijwilligers duidelijk over hetgeen ze 

kunnen verwachten; 
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• kiest weloverwogen een passende wervingsmethode of een passende mix aan 
wervingsmethoden. 

Competenties 
De onderliggende competenties zijn: Presenteren, Materialen en middelen inzetten, Plannen en 
organiseren, Op de behoeften en verwachtingen van de “klant” richten 
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Bijlage C: Schrijftaak nameting 

 

NAMETING 

Evaluatieverslag: inleiding 
 

Als sociaal werker formuleer je evaluatiegegevens zodat ze begrijpelijk zijn voor betrokkenen en 

bruikbaar zijn voor het verbeteren van de dienstverlening. Hieronder vind je een beschrijving van een 

casus waarvoor je een inleiding gaat schrijven voor het evaluatieverslag. Het evaluatieverslag is 

bedoeld voor je leidinggevende. 

De inleiding van het evaluatieverslag bouw je als volgt op: 

• Titel 

• Aanleiding van het project/ de activiteit 

• Doel van het project/ de activiteit 

• Opdrachten die je moest uitvoeren 

• Werkproces: geschrijf in eigen woorden het werkproces dat past bij het project/ de activiteit 

• Wie: met wie heb je geëvalueerd (denk bijvoorbeeld aan deelnemers, medestagiaires, 

vrijwilligers, professionals enz.  

• Wanneer: de datum van de evaluatie 

• Waarom: de keuze en onderbouwing van de door jouw gekozen evaluatiemethode 

(bijvoorbeeld interviews, enquêtes, observaties). 

• Welke: de criteria die je vastgesteld hebt: welke eisen stel je aan de evaluatie, wat moet erin 

terugkomen, aan de hand waarvan toets je of het resultaat bereikt is? 

Controleer je tekst als je inleiding af is. Is hij logisch opgebouwd, zitten er geen spelfouten in enz.?  

VEEL SUCCES! 

 

CASUS BURENDAG WIJKCENTUM DE LICHTENBERG 

Werkproces P2-K1-W1: Bereidt projecten en activiteiten voor 

Lees onderstaande casus goed door. 

Burendag wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in september gevierd en is een initiatief van Douwe 
Egberts en het Oranje Fonds. Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij 
veel mensen iets goeds doen voor elkaar en voor de buurt. 

Jij bent sociaal werker en je hebt op zaterdag 25 september 2021 de Burendag rondom wijkcentrum 
de Lichtenberg in Silvolde georganiseerd. In 2021 was de behoefte aan samen zijn met elkaar nog 
groter dan voorheen. Daarom was het doel van deze Burendag om zoveel mogelijk buren 
(volwassenen en kinderen) die rondom het wijkcentrum de Lichtenberg wonen, met elkaar in contact 
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te brengen. Waarom? Omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar 
ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt. 

In opdracht van je leidinggevende heb je, samen met een collega en twee vrijwilligers, een goed 
lopende rommelmarkt, een aantrekkelijk spelletjesmiddag voor de kinderen en als afsluiting een 
gezamenlijke buurtbingo georganiseerd. Ook hebben jullie gezorgd voor de catering: soep en 
broodjes en voldoende koffie, thee en ijsjes en fris. Verder heb je gedacht aan uitnodigingen, flyeren, 
versieringen, prijsjes, ballonnen, wegwerpservies, een EHBO-post en een gezellig muziekje. De 
Burendag duurde van 12.00 – 16.00 uur.  

Schrijf de inleiding van het evaluatieverslag volgens het format. Vermeld bovenaan je 

studentnummer, je leeftijd en de datum. 

 

Beschrijving werkproces  

Werkproces 
P2-K1-W1: Bereidt projecten en activiteiten voor 
Omschrijving 
De sociaal-cultureel werker bereidt projecten en activiteiten voor op het gebied van kunst, cultuur en 
amusement én op het gebied van sport, spel en recreatie én op het gebied van educatie en 
burgerschap. Hiertoe neemt hij kennis van het plan van aanpak en van de daarin gemaakte keuzes. 
Hij specificeert het plan van aanpak tot concrete activiteiten. Hij gaat na welke groepen van welke 
diensten gebruik kunnen maken. Hij stelt de beginsituatie van de doelgroep vast en maakt afspraken 
met de groepen over de wijze waarop zij ondersteund gaan worden en besluit over de gewenste 
samenstelling van de groep. Vervolgens regelt hij medewerkers/vrijwilligers, materiaal, 
accommodatie en andere voorzieningen en hij verzorgt de publiciteit over de activiteiten. Hij voert 
overleg en maakt afspraken met bij de uitvoering betrokkenen. Tot slot checkt hij nog eens of 
geplande activiteiten voldoende aansluiten bij (de belevingswereld van) de doelgroep. Hij kiest 
ervoor de activiteiten zelf uit te voeren, te laten uitvoeren door vrijwilligers of te delegeren aan een 
deskundige op een specifiek terrein. 
 
Resultaat 
Het plan van aanpak is uitgewerkt tot concrete projecten/activiteiten en de publiciteit is verzorgd. De 
beginsituatie van de doelgroep is helder, de inbreng van medewerkers/vrijwilligers en de 
voorzieningen zijn geregeld. De potentiële doelgroep is op de hoogte van de activiteit / het project. 
Gedrag 
De sociaal-cultureel werker: 

• bespreekt actief met de doelgroep het geplande project/ de geplande activiteit; 
• achterhaalt actief de wensen en verwachtingen van de doelgroep; 
• presenteert het aanbod aan projecten en activiteiten op een boeiende en op de 

doelgroep afgestemde wijze; 
• kiest passende materialen en middelen; 
• regelt tijdig de beschikbaarheid van essentiële middelen en medewerkers/vrijwilligers; 
• informeert de clientgroep en de medewerkers/vrijwilligers duidelijk over hetgeen ze 

kunnen verwachten; 
• kiest weloverwogen een passende wervingsmethode of een passende mix aan 

wervingsmethoden. 
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Competenties 
De onderliggende competenties zijn: Presenteren, Materialen en middelen inzetten, Plannen en 
organiseren, Op de behoeften en verwachtingen van de “klant” richten 
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Bijlage D: Meetinstrument tekstkwaliteit voormeting en nameting 

Beoordelingsmodel tekstkwaliteit evaluatieverslag 

Beoordelingscriteria voormeting en nameting 

Per subonderdeel punten toekennen. 1 = ruim onvoldoende; 2 = onvoldoende; 3 = op niveau*; 4 = goed; 5 = 

excellent 

 

*Het niveau is het ‘beoogde’ niveau: 3F voor mbo-4 

  

 Scores 

A. Samenhang 
Hier gaat het om het geheel van de tekst, de opbouw van de tekst in relatie tot 
het doel van de tekst, de verdeling en samenhang van alinea's 

1 2 3 4 5 

- Boven de tekst staat een titel en de tekst bestaat uit een inleiding, middenstuk en slot 
(goed zichtbaar door witregels). 

- De inleiding, de kern en het slot vloeien logisch in elkaar over  en vormen samen een 
geheel. 

- Er zijn signaalwoorden gebruikt om verbanden tussen de alinea’s weer te geven. 
Geen signaalwoorden = score 1; 2/3 signaalwoorden = score 2; 4/5 signaalwoorden = score 3; 
4/5 signaalwoorden maar ook aan begin van alinea gebruikt= score 4; > 6 signaalwoorden en 
aan begin van alinea = score 5. 

 

Toelichting 

B. Onderwerp 
Hier gaat het er om, of het onderwerp van de tekst (de zaak of gebeurtenis) met 
voldoende diepgang wordt behandeld. 

1 2 3 4 5 

- De titel dekt de inhoud van de tekst. 
- In de inleiding is de aanleiding, het doel van de opdracht/ het project, de opdracht 

zelf, het werkproces, met wie geëvalueerd is, wanneer geëvalueerd is, met welke 
evaluatiemethode en met welke criteria geëvalueerd is, helder verwoord. 

- Titel moet minimaal term ‘evaluatieverslag’ bevatten 
-  1 / 2 onderdelen = score 1; 3 / 4 onderdelen  = score 2; 5 /6 onderdelen = score 3;  

7 onderdelen = score 4; 8 onderdelen  = score 5 
 

Toelichting 

C. Afstemming op doel en publiek 
Hier gaat het over woordkeuze, zinsbouw, relaties op zinsniveau en stijl, in 
relatie tot de context van de tekst, het doel en het publiek. 
 

1 2 3 4 5 

- De evaluatie is passend verwoord: informeel/formeel, spreektaal/schrijftaal, dagelijks 
taalgebruik/academisch taalgebruik. 

- De schrijver gebruikt adequate woorden voor gevoelens, beoordelingen van 
mensen, waarderingen van dingen en de woorden die dit versterken of 
verzwakken. 

- Er is rekening gehouden met wat het publiek al weet of nog niet weet. 
- Check bij rubrics referentiekader 

Toelichting 

D. Presentatie 
Hier gaat het om vormgeving en taalverzorging 

1 2 3 4 5 

- Formulering: er is gevarieerd in woordkeuze en zinsbouw. 
- Formulering: de zinnen zijn goed geformuleerd. 
- Spelling woorden en werkwoorden: ruim onvoldoende bij 6 fout of meer, 

onvoldoende bij 5 fouten, op niveau bij 3 fouten, goed bij 2 fouten, excellent bij 1 
fout of minder. 

- Interpunctie: ruim onvoldoende bij 6 fout of meer, onvoldoende bij 5 fouten, op 
niveau bij 3 fouten, goed bij 2 fouten, excellent bij 1 fout of minder. 

- Vormgeving: lay-out/ algemene verzorging, bladspiegel, tussenkopjes. 

Toelichting 

 



SRSD- SCHRIJFSTRATEGIE IN HET MBO  90 

Bijlage E: Materiaal voor schrijfinstructie: docentenhandleiding en reader voor 

studenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Docentenhandleiding 

LESSENREEKS STRATEGISCH SCHRIJVEN 

Gebaseerd op de PLAN+WRITE aanpak 

(De La Paz, 2008) 
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STRATEGISCH SCHRIJVEN: HET EVALUATIEVERSLAG 

 

DOCENTENHANDLEIDING 

 

 

Een aanpak volgens de Self-Regulated Strategy Development Strategie (SRSD), gebaseerd op 

de PLAN+WRITE lessen van Susan De La Paz (in Powerful Writing Strategies for all Students, 

door Karen R. Harris, Steve Graham, Linda H. Mason, Barbara Friedlander, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 Nicole Schreibers 
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1. LES 1 

Overzicht van de les 

• De docent stelt het doel: het aanleren van een strategie om beter evaluatieverslagen te leren 
schrijven. 

• De docent beschrijft de stappen binnen PLAN + WRITE en begint met het memoriseren ervan 
door de studenten. 

 
Activiteiten van de studenten 

• De studenten luisteren naar een door de docent geleide bespreking over het gebruiken van de 
eerste vier planningsstappen van PLAN en de manier waarop de student tijdens het schrijven 
door kan blijven plannen met WRITE. De studenten beginnen met het memoriseren van de 
stappen van PLAN + WRITE. 

 
Materialen 
 

• PowerPoint digibord 

o PLAN +WRITE ezelsbruggetje 

o Papier voor brainstorming 

o PLAN +WRITE planformulier 

o Doelen voor een goede schrijfvaardigheid 

o Opdracht 

o Pen en papier 

 
 

 

GEEF AAN WAT HET DOEL IS VOOR DE STUDENTEN 

 
 
Begin de les door te bespreken waarom studenten moeten leren om evaluatieverslagen te plannen en 
te schrijven. Zeg daarbij het volgende: 
 

➢ Docent zegt: 

‘Ik ga jullie een nieuwe manier leren om goede evaluatieverslagen te plannen en te schrijven volgens 
de PLAN + WRITE methode. Jullie moeten goed opletten want aan het einde van deze les krijgen 
jullie wat vragen over wat jullie deze les geleerd hebben. Allereerst moeten jullie weten dat goede 
schrijvers plannen voordat ze schrijven en hoe ze doorplannen terwijl ze aan het schrijven zijn. 
  

➢ Wie van jullie weet wat een goede schrijver doet bij het schrijven?’ 

Een student krijgt de beurt en geeft antwoord. 
 

➢ Er zijn verschillende redenen waarom jullie moeten leren om goede evaluatieverslagen te 
schrijven: 

• Je verbetert je kennis over het project of de activiteit. 

• Je verbetert het effect van je project of activiteit. 

• Je verbeter het bereik van je doelgroep. 

• Je krijgt inzicht waarom het project of de activiteit zo succesvol was. 
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• Je krijgt kennis over de verbeterpunten. 

• Je verbetert je projectteam en de samenwerking.  

 
 

➢ Docent zegt: 

‘Vanaf vandaag ga ik jullie een strategie laten zien voor het plannen en vervolgens voor het schrijven 
van goede evaluatieverslagen en jullie zullen de strategie gedurende de volgende weken leren 
gebruiken’ 

 
 

 

ONTWIKKEL DE STRATEGIE EN ZELF-REGULERING 

 

Stap 1: beschrijf de eerste stap van PLAN (besteed aandacht aan de oPdracht) 

 
➢ Docent zegt: 

‘Ik beschrijf nu deze planningsstrategie. De meeste ervaren schrijvers plannen voordat ze beginnen 
met schrijven. Een plan moet je zien als een gids of hulpmiddel, zodat je meer kunt nadenken over de 
kwaliteit van je tekst terwijl je aan het schrijven bent.’ 
 

➢ Docent laat op het digibord de eerste stap van de mnemonics zien en zegt:’ Besteed aandacht 
aan de oPdracht’ 

 
➢ Docent zegt: 

‘Als je een evaluatieverslag moet schrijven, dan is het belangrijk dat je je aan de opdracht houdt. 
Daarom is de eerste stap van de planningsstrategie dat je aandacht aan de opdracht besteedt. Zoek 
dus uit waarover je geacht wordt te schrijven.’ 
 

➢ Vraag de studenten om ervaringen te beschrijven waarin zij geschreven hebben naar 
aanleiding van een opdracht. Ook worden de houding en gevoelens besproken van studenten 
over schrijven en als ze schrijven. Er wordt besproken wat hen helpt, wat hen in de weg zit en 
hoe hen dit helpt of in de weg zit. 

 
 
 
 

➢ Laat de studenten naar het digibord kijken waarop de volgende opdracht staat:  

 

 
Deze maand hebben jullie voor jongeren een survivalmiddag georganiseerd en uitgevoerd zodat 
deze jongeren weer een beetje in beweging komen. Voor deze survivalmiddag heb je samen met 
enkele vrijwilligers een survivalparcours uitgezet waarbij de jongeren moesten klimmen, klauteren, 
tijgeren, rennen en ook behendig moesten zijn. De jongeren moesten zich van tevoren aanmelden 
bij het plaatselijke Jongerencentrum om deel te nemen aan de activiteit. De kosten waren 1 euro en 
de activiteit was geschikt voort jongeren van 10 tot en met 15 jaar oud. 
 
Schrijf een evaluatieverslag waarin je aangeeft waarover je gaat evalueren, wat je gedaan hebt, 
hoe je het gedaan hebt en met wie, wat er goed ging en wat er beter kan. Je gaat concreet in op je 
punten van kritiek: noem het punt, beschrijf wat er misging, geef de oorzaak of de oorzaken aan, 
geef het gevolg of de gevolgen ervan aan. Je eindigt met wat je hebt geleerd in de fase van 
voorbereiding, uitvoering, controle, oplevering. 
 
Je evaluatieverslag wordt gelezen door de sociaal cultureel werker van het Jongerencentrum. 
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➢ Docent zegt: 

‘Deze opdracht zegt ons twee dingen: in de eerste plaats de schrijfsituatie en in de tweede plaats een 
aantal aanwijzingen. Het eerste deel (de schrijfsituatie) laat je nadenken over het onderwerp van de 
tekst. Het tweede deel geeft je precieze aanwijzingen voor het schrijven.’ 
 

Schrijfsituatie 
Je hebt een survivalmiddag georganiseerd voor jongeren van 10 tot en met 15 jaar oud. 
 
Aanwijzingen voor het schrijven 
Schrijf een evaluatieverslag waarin je gaat evalueren en daarbij antwoord je op vragen als waarover, wat, 
hoe, met wie, wanneer, waarom, kritische punten, leerpunten. Het evaluatieverslag is bedoeld voor de 
sociaal cultureel werker van het Jongerencentrum.  
 
 

➢ Voordoen. De docent zegt: 

 
‘Zet een streep onder de woorden in de opdracht die aangegeven waar jij een tekst over moet gaan 
schrijven.’ 

➢ Docent zegt: 

‘Wie kan me vertellen waar we over moeten schrijven?’ 
 

➢ Laat een leerling de vraag beantwoorden. Controleer of alle leerlingen zien dat de tekst gaat over 
een evaluatieverslag van een survivalmiddag voor jongeren van 10 tot en met 15 jaar oud. 

 
Vraag vervolgens: ‘Dus wat moeten we doen als we vaststellen waarover we geacht worden te gaan 

schrijven?’ 

➢ Voordoen. De docent zegt: 

‘De opdracht geeft je ook aanwijzingen zodat je weet wat de rode draad voor je evaluatieverslag moet 
worden. Zet twee strepen onder de woorden die je aanwijzingen geven voor de rode draad van je 
evaluatieverslag. We kijken samen naar de opdracht.’ 
 
 

➢ Wat moet ik doen? Evalueren op de survivalmiddag die je hebt georganiseerd en hebt 
uitgevoerd en verwerken in een evaluatieverslag. 

Voor wie schrijf ik? De sociaal cultureel werker van het Jongerencentrum 
 
 
 

Stap 2: beschrijf de tweede en derde stap van PLAN (maak een Lijst van je belangrijkste 

ideeën en voeg Aanvullende ideeën toe) 

➢ Laat de tweede en derde stap op het digibord zien.  

‘Maak een lijst met de belangrijkste ideeën en voeg Aanvullende ideeën toe (bijvoorbeeld details, 

voorbeelden)’.  

➢ Voordoen. De docent zegt: 
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“De tweede stap van de planningsstrategie geeft je de opdracht een lijstje te maken van ideeën of te 

brainstormen over ideeën over de opdracht. Je schrijft je ideeën op het papier dat je daarvoor hebt 

gekregen.” 

➢ Docent laat papier om te brainstormen zien en zegt: 

‘De derde stap laat je verder brainstormen over ideeën zodat je de ideeën van stap 2 verder kunt 

uitwerken. We praten nu meer gedetailleerd over deze twee stappen.’ 

‘Wie weet wat het betekent om te brainstormen over ideeën?’ 

De studenten worden geholpen om te begrijpen dat brainstormen betekent nadenken over wat je al 

weet over een onderwerp en aantekeningen maken over ideeën in plaats van het schrijven van 

complete zinnen.  

➢ Docent zegt: 

’Goed. Brainstormen is een snelle manier van aantekeningen maken die je wilt gebruiken om de 

opdracht te kunnen uitvoeren.’  

➢ Voordoen. De docent zegt: 

‘Dit is een manier om je ideeën te onthouden als je aan het brainstormen bent. Door dit papier te 

gebruiken noteer je mogelijke antwoorden op de opdracht bovenaan op de eerste regels. Dat zet je 

bovenaan (bij a). 

 

Nadat je besloten hebt waarover je wilt schrijven, schrijf je op de langere regels (bij b) je Lijst van 

belangrijke ideeën en vult deze met Aanvullende ideeën aan op de korte regels.’ 

➢ Docent laat zien waar de hoofdideeën worden geschreven en waar de aanvullende ideeën 

worden geschreven. Docent zegt: 

‘De aanvullende ideeën kunnen de details zijn die aansluiten bij de hoofdideeën, het kunnen 

voorbeelden zijn of uitwerkingen van je hoofdideeën. Voor het brainstormen kun je dit formulier 

gebruiken, maar gewoon lijntjespapier kan natuurlijk ook.’ 

Stap 3: beschrijf de vierde stap in PLAN (Nummer je hoofdideeën/ deelonderwerpen) 

➢ De vierde stap wordt op het digibord getoond. Docent zegt: 

‘In deze vierde stap kies je je beste ideeën uit. Je nummert je hoofdideeën/ deelonderwerpen in de 

volgorde waarin je ze gaat gebruiken. Je moet voldoende deelonderwerpen hebben om een goed 

evaluatieverslag te kunnen schrijven! Per deelonderwerp moet je minstens drie aanvullende ideeën, 

details, voorbeelden of uitwerkingen hebben. Probeer bij je brainstorm dus altijd meer dan drie ideeën 

te hebben want niet elk idee hoeft een goed idee te zijn. Dan vervang je dat.’ 

➢ Op het digibord verschijnt de volgende vraag: 

‘Hoe plan je verder terwijl je aan het schijven bent? 

➢ Docent zegt: 
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‘Nadat je een goed plan hebt gemaakt, moet je dat gebruiken om je tekst te schrijven. Het tweede 

ezelsbruggetje is WRITE en dat ezelsbruggetje vertelt je hoe je door kunt plannen terwijl je aan het 

schrijven bent.’ 

 

Stap 4: beschrijf de eerste stap van WRITE (Werk vanaf je bouwplan). 

➢ Op het digibord wordt de eerste stap van WRITE getoond. Docent zegt: 

‘Het is makkelijker om een goed evaluatieverslag te schrijven als je vanuit je plan werkt. In deze stap 

lees je opnieuw je hoofdideeën/ deelonderwerpen.’ 

 

Stap 5: beschrijf de tweede stap van WRITE (heRinner je doelen) 

 

➢ Op het digibord wordt de tweede stap van WRITE getoond. Docent zegt: 

‘In deze stap denk je na over een of meer doelen die je kunt nastreven bij het schrijven van een goed 

evaluatieverslag. Wat maakt een tekst tot een goede tekst?’ 

➢ Op het digibord is een lijstje te zien met daarop “Doelen voor goede schrijfvaardigheid’ 

➢ Docent zegt: 

‘Wie weet wat een goede schrijfvaardigheid betekent?  

De komende weken komen we deze lijst regelmatig tegen. Dan gaan we het ook hebben over de 

manier waarop je doelen kunt kiezen die je helpen om een goede schrijver te worden.’ 

Stap 6: beschrijf de derde stap van WRITE (Invoegen van signaalwoorden) 

 
➢ Op het digibord wordt de derde stap van WRITE getoond. Docent zegt: 

‘Signaalwoorden helpen de lezer te begrijpen hoe je tekst is georganiseerd. Om deze stap uit te 

voeren moet je signaalwoorden gebruiken tussen en binnen alle alinea’s. Later krijg je van mij een 

setje kaartjes met verschillende signaalwoorden erop en die kun je gebruiken zodat je uiteindelijk voor 

elke verband op zijn minst één juist signaalwoord kunt kiezen.’ 

Stap 7: beschrijf de vierde stap van WRITE (Toepassen van verschillende soorten zinnen) 

 
➢ Op het digibord wordt de vierde stap van WRITE getoond. Docent zegt: 

‘Jullie weten al dat er verschillende soorten zinnen zijn. Bij het uitvoeren van deze stap gebruik je 
meer dan een soort zin terwijl je schrijft. We gaan het daar later over hebben.’ 
 

Stap 8: beschrijf de vijfde stap van WRITE (Expressief taalgebruik) 

 
➢ Op het digibord wordt de vijfde stap van WRITE getoond. Docent zegt: 

‘Een van de kenmerken van een goede schrijver is dat hij een goede, levendige woordenschat kan 
gebruiken. Om je te helpen om dit voor elkaar te krijgen gebruik je synoniemen voor woorden die 
vaker dan een keer in je tekst voorkomen en voor veel gebruikte werkwoorden. Wie weet wat een 
synoniem is?’  
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Help studenten te begrijpen dat woorden synoniemen worden genoemd als zij ongeveer dezelfde 
betekenis hebben.  
 

➢ Docent zegt: 

 
 ‘Deze stap komt later deze periode nog eens terug.’ 
 
 

DE AFRONDING: VRAGEN OVER PLAN + WRITE 

 
➢ Docent zegt: 

 
Een van de kenmerken van de nieuwe methode is dat je de stappen van de strategie uit je hoofd leert. 
Neem een blaadje en noteer in de kantlijn de nummers 1 t/m 10 onder elkaar.  
 
1. Welke twee ezelsbruggetjes zijn er die je helpen om een tekst te plannen en te schrijven? Wie weet 
het niet? ‘Geef antwoord op de vraag en leg uit wat elke letter betekent in de mnemonics.  
2. Noteer de letters van de ezelsbruggetjes bij de nummers 2 t/m 10 en noteer voor elke letter van het 
ezelsbruggetje waar deze voor staat.” 
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2. LES 2.1, 2.2 EN 2.3 

❖ Deze les wordt drie keer herhaald waarbij de student telkens een andere doelstelling heeft. 

Overzicht van de les 

In deze drie lessen onderzoeken studenten en docent componenten van het schrijven van een goed 
evaluatieverslag via PLAN + WRITE 
 
Activiteiten van de studenten 
 
 
Dag 1: Studenten bestuderen signaalwoorden, soorten zinnen, goede woordkeus en de opbouw van 
een evaluatieverslag op basis van een voorbeeldverslag. 
 
Dag 2: Studenten bestuderen onderdelen van een evaluatieverslag en het gebruik van synoniemen op 
basis van een voorbeeldverslag. 
 
Dag 3: Studenten bestuderen voornaamwoorden en werkwoorden en reviseren een voorbeeldverslag. 
 
 
 
Materialen 

• Op digibord: overzicht van de ezelsbruggetjes/ blad voor de brainstorm/ PLAN + WRITE 
planner/ doelen voor een goede schrijfvaardigheid/ kenmerken van een goed 
evaluatieverslag/ Overzicht van verschillende zinnen/ Drie voorbeeldverslagen/ 
Schrijfopdracht 

• Pen en papier 

 
 

BIED EEN CONTEXT VOOR HET LEREN: EEN KORT OVERZICHT VAN PLAN + WRITE 

 
 

➢ Op het digibord wordt het eerste ezelsbruggetje getoond: PLAN. De docent zegt:  

‘De vorige les zijn we begonnen met het leren van een nieuwe manier om een goed evaluatieverslag 

te plannen met behulp van PLAN.’ 

➢ Op het digibord wordt het tweede ezelsbruggetje getoond: WRITE. De docent zegt:  

“Als je je tekst schrijft, dan wordt je bouwplan een gids. Daardoor denk je meer na over de kwaliteit 

van je tekst. Met andere woorden: je moet een antwoord formuleren op de kern, weten welke doelen 

je wilt halen, signaalwoorden toepassen, mooie zinnen plannen terwijl je aan het schrijven bent en 

bovendien een goede woordenschat gebruiken.’ 

➢ Op het digibord verschijnt: Doelen voor een goede schrijfvaardigheid. Stel vragen aan de 

studenten om er zeker van te zijn dat ze weten wat deze doelen zijn, met name het vaststellen 

van je publiek (de lezers) en de vorm (het verklarend schrijven). Leg uit dat het mengen van 

teksten (reflectieverslag-evaluatieverslag) vooral verwarring oproept bij de lezer en dat is dus 

niet goed. 

Ook worden de houding en gevoelens besproken van studenten over schrijven en als ze schrijven. Er 

wordt besproken wat hen helpt, wat hen in de weg zit en hoe hen dit helpt of in de weg zit.   In het 

tweede stadium bespreken docenten en studenten de huidige schrijf -en zelfregulerende vermogens, 
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wat ze tegen zichzelf zeggen als ze schrijven en hoe deze factoren hen helpen of juist hinderen bij het 

schrijven. 

 

ONTWIKKEL DE STRATEGIE EN ZELF-REGULERING 

 

DAG 1 

 
 
Stap 1: Evalueer een kern 
 
 

➢ Docent zegt: 

 
“We lezen nu samen een evaluatieverslag om vast te stellen of de schrijver een duidelijke kern heeft 
geschreven en of hij een of meer doelen heeft bereikt voor het schrijven van een goed 
evaluatieverslag. We kijken ook of de schrijver mooie zinnen produceert en een rijke woordenschat 
heeft.’ 
 
 

➢ De docent laat volgende schrijfopdracht zien en laat de studenten het eerste evaluatieverslag 

voor zich nemen. 

 
Opdracht bij les 2, dag 1 (Reader studenten blz. 13) 
 

Voorbeeld evaluatieverslag  
 
PROJECTGROEP LIEMERS VITAAL MIDDELBARENSCHOOL:  
Binnen het project Liemers Vitaal zat ik (X) in de projectgroep middelbare school. Onze 
projectgroep bestond uit twee studenten van het Rijn IJsel (Sociaal werk) en uit twee 
studenten van de HAN (Social Work en Verpleegkunde). Onze projectopdracht was al snel 
duidelijk, omdat onze opdrachtgever XX  een duidelijk omschrijving had wat hij graag zou 
willen bereiken met dit project. In grote lijnen was het project al duidelijk, alleen wij 
moesten nog invulling gaan geven hoe we het project zouden gaan aanbieden aan 
middelbare school leerlingen. Wij hadden al snel duidelijk hoe we het project invulling 
wouden geven, dit hebben we gedaan doormiddel van een challenges week. Een week 
lang gaan eerste en tweede jaars klassen van het XX College de strijd aan voor de “Fitste 
klas”. De challenges week hebben we uitgewerkt op papier. We hebben een nieuwbrief en 
flyer gemaakt om klassen te werven, een uitwerking van de challenges met een uitleg, een 
schematisch overzicht en een puntentelling, en als laatste hebben we een 
introductievideo gemaakt, zodat de leerlingen en docenten kennis met ons konden 
maken, een uitleg van de challenges week zouden krijgen en gemotiveerd zouden worden. 
Doormiddel van onze contactpersoon van het XX College (XX) hebben we helaas alleen 
klassen kunnen werven, omdat de uitvoering van ons project niet door kon gaan wegens 
coronabesmettingen op het XX College. We hebben het project nog goed weten te 
eindigen door al onze documenten volledig te maken en een volledig draaiboek te maken 
en deze te overhandigen aan de volgende projectgroep. Als ik spreek vanuit mezelf 
hebben we alsnog veel uit het project gehaald, maar er had wel meer ingezeten. Dit had 
te maken met corona en onze samenwerking. Door corona was onze projectgroep bijna 
nooit fysiek compleet en ontstond er vaak onduidelijkheid en verwarring. Hierdoor was 
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onze samenwerking ook niet optimaal omdat veel werkzaamheden bleven liggen, maar op 
het laatste moment vaak door dezelfde mensen werd opgelost.  
 
PROCES PROJECTGROEP LIEMERSVITAAL MIDDELBARENSCHOOL:  
 
De samenwerking binnen onze projectgroep verliep in het begin erg goed. Iedereen was 
erg gemotiveerd om aan het project te werken. We hebben ook samen een 
samenwerkingsovereenkomst gemaakt, wie welke rol had binnen de projectgroep. We 
hadden als snel duidelijk hoe we het project invulling wouden geven. De samenwerking 
begon vanaf dat moment erg stroef te lopen omdat er verschillende documenten gemaakt 
moesten worden en corona steeds meer invloed had. De voorzitter deed haar best om 
elke week een overzicht te maken wie wat zou doen, maar heel vaak werden deze 
afspraken niet nagekomen. De werkzaamheden kwamen vaak op dezelfde mensen terecht 
en dit begon mij erg te irriteren. Ik werd minder gemotiveerd. Midden in het project werd 
ik voorzitter dat vond ik zelf erg fijn. Door corona was er veel onduidelijkheid binnen de 
groep omdat we elkaar bijna niet meer fysiek zagen. Een aantal groepsleden werden erg 
laks en ik had het gevoel dat ik alles zelf maar aan het maken en oplossen was, maar ik 
ben blij met ons eindresultaat. Ik vond het een erg leuk en leerzaam project, ook om in 
een andere onbekende omgeving bezig te zijn. Ik had er graag meer uit willen halen, maar 
helaas is dat niet gelukt. 
 

➢ Docent zegt: 

 
‘Lees in stilte mee wanneer ik de eerste twee alinea’s hardop voorlees. Als ik daarmee klaar ben, 
controleren we samen of de schrijver een goede inleiding heeft geschreven met daarin een logische 
overstap naar de kern die aansluit op de schrijfopdracht’ 
 
 

➢ Docent vraagt aan de studenten om de kern vast te stellen en of deze kern aansluit bij de 
opdracht. Vraag ook aan de studenten wat ze zouden doen om deze kern te verbeteren. 

 
 
Stap 2: evalueer een evaluatieverslag (signaalwoorden) 
 
 

➢ Docent zegt: 

‘Lees weer in stilte mee als ik de derde alinea hardop lees. Nadat ik klaar ben, zullen we samen 

bepalen of de schrijver signaalwoorden gebruikt.’ 

➢ Wees er zeker van dat de studenten “Door middel van” als signaalwoord zien. Zonder de hele 

tekst hardop te lezen geef je de volgende opdracht: 

‘Wie kan vertellen welke signaalwoorden nog meer gegeven worden om de overige alinea’s te 

introduceren?’ 

 

Stap 3: evalueer een evaluatieverslag (verschillende soort zinnen) 

➢ Docent zegt: 
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‘Ik wil eerst onderzoeken wat we bedoelen met verschillende soorten zinnen, voordat we het verslag 

verder lezen.’ 

Op het digibord verschijnt een overzicht met verschillende soorten zinnen. Als je het hier al met de 
studenten al over hebt gehad, verwijs dan naar die informatie. 

• Enkelvoudige zinnen vs. samengestelde zinnen 

• Eenvoudige zinnen vs. complexe zinnen 

 
Bij het schrijven is het van belang dat de studenten meer dan een soort zin gebruiken in hun tekst. 
Afwisseling is belangrijk. 
 

➢ Op het digibord verschijnt weer de tekst van het evaluatieverslag. Docent zegt: 

“Lees in stilte mee terwijl ik de alinea’s 4 en 5 hardop lees. Nadat ik klaar ben, controleren we samen 
of de schrijver meer dan 1 type zin in zijn tekst gebruikt.  

• Zowel samengesteld als enkelvoudig 

• Enkele complexe (want erg lange) zinnen.  

 
Maak studenten erop attent dat sommige lange zinnen geen complexe zinnen hoeven te zijn.  

• Wijs in beide alinea’s op de signaalwoorden. Vraag voor een suggestie om een complexe zin 
te veranderen in een simpele zin.  

 
➢ Hoe zouden we de zinnen in alinea 4/ 5 beter kunnen maken? 

 
Stap 4: evalueer een evaluatieverslag (goede woordkeus) 
 

➢ Docent zegt: 

 
‘Lees in stilte mee terwijl ik de laatste alinea hardop lees. Nadat ik klaar ben, gaan we samen na of de 
schrijver een uitgebreide woordenschat heeft gebruikt’ 
 
Zoek een aantal woorden waar je je op kan focussen zodat je deze les kan afsluiten. Dit is het 
middelpunt voor het tweede voorbeeldverslag dat zal worden geleerd in de volgende les. 
 
Stap 5: evalueer een evaluatieverslag (onderdelen) 
 

➢ Docent zegt: 

‘Voordat je je eerste evaluatieverslag schreef heb ik jullie een overzicht laten zien van de verschillende 
onderdelen van een evaluatieverslag.  
 

➢ Laat op het digibord het overzicht met daarop de verschillende onderdelen van een goed 

evaluatieverslag. 

‘We gaan nu kijken of we de verschillende onderdelen van een evaluatieverslag in een tekst kunnen 

herkennen. Het gaat dan om een inleiding, een kern (met meerder alinea’s) en een slot.’ 

Leerlingen schrijven de alinea’s op die bij elk tekstdeel horen. 
➢ Waar hoort alinea 2 bij? Hoe zou jij dat anders kunnen doen 

 
 
 

DAG 2 
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Herhaal bovenstaande les met de opdracht bij les 2, dag 2 (Reader studenten blz. 14) 
 

• Besteed vooral aandacht aan een goede woordenschat/ het gebruik van synoniemen 

• Herkennen van onderdelen van een evaluatieverslag. 

 
 
Opdracht bij les 2, dag 2 (Reader studenten blz. 14) 
 
 

 

Voorbeeld evaluatieverslag 
 
PROJECTGROEP LIEMERS VITAAL BASSISCHOOL:  
 
Wij 3 meiden van de opleiding Sociaal Cultureel Werker in Doetinchem deden mee aan 
het project Liemers Vitaal. Samen waren we ingedeeld met 2 andere studenten van de 
HAN. Zij deden beide een andere opleiding, Social Work en Tandheelkunde. We kregen de 
opdracht om de kinderen van basisscholen in Westervoort een wat fittere en gezondere 
leefstijl te laten krijgen door middel van een app waar ze door challenges fitcoins konden 
verdienen en daarmee gezonde producten konden kopen. Wij kwamen als groepje al snel 
tot de conclusie dat niet iedereen van basisschoolklassen een mobieltje heeft. We 
moesten dus iets nieuws verzinnen. Iedereen in het groepje had leuke verschillende 
ideeën. We hebben ervoor gekozen om een aantal simpele challenges op te stellen voor 
de deelnemende klassen die ze konden uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld, met de fiets naar 
school komen, fruit meenemen in plaats van een koekje, etc. Als prijs kon de winnende 
klas een middagje lazergamen winnen. XX gaf ons deze tip, hij zei dat er lazergame wapens 
ter beschikking waren hiervoor dus dat dit geen geld ging kosten. 
 
We hebben voor het bedenken van de challenges een verdeling gemaakt. Iedereen uit het 
groepje bedacht 2 challenges en werkte deze uit voor het plan van aanpak. Vanuit het 
plan van aanpak hebben we een draaiboek gemaakt. Ook hiervoor hebben we een goede 
verdeling gemaakt wie welk onderdeel van het draaiboek ging maken. Af en toe was het 
lastig contact maken onderling, omdat we vanwege het coronavirus niet meer naar 
Westervoort konden komen. We hadden de lessen via teams en maakte afspraken via de 
gemaakte groepschat op WhatsApp. De challenges waren een groot succes, alle gevraagde 
klassen hebben meegedaan! Het was zelfs zo’n groot succes dat we een stukje in de krant 
krijgen over ons project. 
 
We merkten binnen het groepje wel dat de communicatie soms wat stroef ging als we niet 
als groep op locatie konden zijn. Als het via WhatsApp en teams ging merkte je al gauw 
mensen soms niet reageerde, of dat de motivatie wat daalden. We hebben als groepje een 
mooi project neergezet ondanks alle maatregelen omtrent het coronavirus en daar mogen 
we trots op zijn!! 
 
PROCES PROJECTGROEP LIEMERS VITAAL BASSISCHOOL: 
 
Het proces is goed verlopen. In het begin waren we zoekend naar inhoud van het project 
en onze werkverdeling. Naar een goede brainstormsessie, wisten we al snel wat we 
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moesten doen en hoe we hier een goede invulling aan konden geven. De fases hebben we 
allemaal goed en op tijd behandeld, zodat we goed door konden werken.  
 
Qua samenwerking verliep het soms wat stroef. In het begin kwamen we de afspraken 
goed en op tijd na, omdat we nog fysiek bij elkaar kwamen.  Later werd dit minder omdat 
we door corona steeds meer online werkte en we geen vaste overleg momenten hadden 
ingepland. Wel hebben we samen gekeken naar goede oplossingen en hebben we 
uiteindelijk een mooi resultaat behaald. 
 

 
 

 

DAG 3 

 
Herhaal bovenstaande les met opdracht bij les 2, dag 3 (Reader studenten blz. 15) 
 
 
 

Voorbeeld evaluatieverslag 
 
PROJECTGROEP LIEMERS VITAAL DE NATIONALE DIABETES CHALLENGE:  
 
Binnen het project Liemers Vitaal zat ik (X) in een project genaamd De Nationale Diabetes 
Challenge. Dit project deed ik samen met 4 andere studenten van De Han. 3 studenten 
daarvan volgen de opleiding verpleegkundige en 1 studente volgt de opleiding Social 
Work. 
 
De Diabetes Challenge is een jaarlijks beweegprogramma van de Bas van de Goor 
Foundation. Deelnemers wandelen ongeveer 20 weken lang samen met hun zorgverlener, 
welzijnsprofessional en/ of buurtsportcoach één keer per week in eigen buurt. Samen 
trainen zij toe naar de feestelijke finale. Deelnemers ervaren middels de Diabetes 
Challenge op een veilige en gezellige manier wat het effect is van bewegen op hun 
gezondheid en diabetes. Gedurende de wandelingen is er ook aandacht voor andere 
leefstijlfactoren dan bewegen. Deelnemers zijn stap voor stap op weg naar een gezonde 
toekomst. 
 
De opdrachtgever van dit project is XX. Voor dit project moest het volgende gedaan 
worden. Wij moesten een plan maken zodat de opdrachtgever 20 weken van tevoren 
gelijk zou kunnen beginnen. Hierbij moesten wij looproutes uitplannen, mensen lokken en 
samenwerkingen aangaan om mensen en professionals te werven. 
 
Wij hebben als groep samen ondanks de corona periode veel af kunne krijgen. We hebben 
een volledig draaiboek klaar kunnen maken met daarin een uitgebreide sociale kaart, 12 
wandelroutes, een flyer/ poster, een voorstelbrief voor de zorgprofessionals, een brief 
voor de wandelaars, een begroting en een duidelijke overdracht voor de volgende groep 
die dit project gaan overnemen. 
 
PROCES PROJECTGROEP LIEMERS VITAAL DE NATIONALE DIABETES CHALLENGE 
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Het proces is erg goed verlopen. In het begin was ik bang dat de rest van mijn groepje een 
beetje op mij neer zouden kijken omdat ik als enige een mbo student ben en hun allemaal 
hbo studenten zijn. Maar dit bleek gelukkig helemaal niet het geval te zijn. Ze maakt totaal 
geen onderscheid tussen mij en hen en daar was ik natuurlijk erg blij mee. Ik hoorde al 
snel dat hun beoordeling totaal niet streng zou zijn maar die van mij daarin tegen wel. 
Maar gelukkig zeiden ze al snel dat ze mij daarin zouden helpen zodat ik niet alles zelf 
hoefde te doen.  
 
De samenwerking was erg fijn, iedereen voelde zich op zijn gemak en konden het goed 
met elkaar vinden. We hebben de taken goed verdeeld zodat niet de een veel meer zou 
doen als de ander. En iedereen heeft zich er ook goed aan gehouden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Als eerste: gebruik het voorbeeldverslag om voornaamwoord en werkwoorden te bestuderen. Vraag 
de studenten om delen van het evaluatieverslag te reviseren op: 
1) de aanwezige onderdelen van het evaluatieverslag;  
2) verschillende soorten zinnen;  
3) synoniemen  
4) voornaamwoorden en het gebruik van werkwoorden.   

 

• Leg eerst uit dat er bij werkwoorden sprake moet zijn van congruentie. Het onderwerp en de 
pv zijn dus beide enkelvoud/ beide meervoud. 

 
 Als je deze activiteit doorloopt is het belangrijk om zowel positieve aspecten van het voorbeeldverslag 
te onderstrepen (bijvoorbeeld uitwerking van details) en gebieden die nog verbetering behoeven (een 
zin in de inleiding). Het is voor studenten niet belangrijk om elk detail te verbeteren; in plaats daarvan 
zouden ze moeten kijken naar zaken die ze makkelijk kunnen verbeteren alsof de student nog maar 
25 mínuten heeft om zijn verslag af te maken en dat hij de laatste 10 minuten maar tijd heeft voor 
kleine aanpassingen. 
 
‘Stel dat dit jouw tekst is die je in 45 minuten geschreven hebt. Je hebt nog een kwartier voor de 
revisie. Noteer een aantal punten die je snel zou kunnen verbeteren en geef aan hoe.’ 
 
 
 
 

AFRONDING 

 
 

DAG 1 

 
➢ Memoriseer PLAN + WRITE; geen tijd meer? Geef het op als huiswerk of besteed er de 

volgende les aandacht aan. 

 

• Doe een quiz over de betekenis van elke letter in het ezelsbruggetje PLAN + WRITE. Voeg 

een vraag toe: Welke drie dingen doe je als je aandacht besteed aan de oPdracht? 

o Lees de opdracht 
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o Een streep zetten onder de schrijfsituatie (het onderwerp) 

o Twee strepen zetten onder directe aanwijzingen voor je evaluatieverslag 

 
 

DAG 2 

 
➢ Memoriseer PLAN + WRITE; geen tijd meer? Geef het op als huiswerk of besteed er de 

volgende les aandacht aan. 

 

• Doe een quiz over de betekenis van elke letter in het ezelsbruggetje PLAN + WRITE. Voeg 

een vraag toe: Welke twee dingen doe je als je een Lijstje maakt van je belangrijkste ideeën?  

o Je brainstormt over mogelijke uitwerkingen van de evaluatie. Je kiest er een.  

o Over het gekozen antwoord brainstorm je opnieuw; noteer minstens drie ideeën. 

 

DAG 3 

 
➢ Memoriseer PLAN + WRITE; geen tijd meer? Geef het op als huiswerk of besteed er de 

volgende les aandacht aan. 

 

• Doe een quiz over de betekenis van elke letter in het ezelsbruggetje PLAN + WRITE. Voeg 
een vraag toe: Noem drie ondersteunende ideeën. 

Uitwerkingen, details, voorbeelden. Ze kunnen allemaal gebruikt worden of je maakt een keuze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. LES 3 

Overzicht van de les 
In deze les wordt het gebruik van een revisie checklist voor het evalueren van evaluatieverslagen 
geïntroduceerd. 
 
Activiteiten van de leerlingen 
De studenten leren hoe ze een evaluatieverslag met behulp van een checklist voor de revisie kunnen 
evalueren. Ze gebruiken deze checklist bij het evalueren van voorbeeldevaluatieverslagen om zo 
doelen te stellen. Ze oefenen met:  
1) vaststellen waarover je moet schrijven  
2) hoe je je evaluatieverslag op kunt bouwen naar aanleiding van verschillende opdrachten/projecten. 
 
Materialen 

• PowerPoint Digibord overzicht van de ezelsbruggetjes/ blad voor de brainstorm/ PLAN + 
WRITE planner/ Eigenschappen van een goed evaluatieverslag/ blad met daarop opdrachten/ 
checklist voor de revisie 

• Schrijfopdracht 

• Evaluatieverslagen van studenten (3 stuks) 
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• Papier en pen 

 
 

BIED EEN CONTEXT VOOR HET LEREN AAN 

 
Gebruik de PowerPoint van de afgelopen lessen; herhaal kort de elementen van PLAN +WRITE. 
 
 
 

ONTWIKKEL DE STRATEGIE EN ZELF-REGULERING 

 
 
Stap 1: evalueer voorbeeld evaluatieverslag 
 
 

➢ Docent zegt: 

 
 
We kijken nu samen naar evaluatieverslagen die door studenten zijn geschreven. Zij zijn geschreven 
als oefening voor een project zoals jij die ook kunt krijgen. We geven suggesties om de 
evaluatieverslagen te verbeteren.’ 
 
 

➢ Docent laat opdracht zien. 

Mocht studenten zelf voorbeeldverslagen in willen brengen, dan heeft dit de voorkeur. 
 
Opdracht bij les 3 (Reader studenten blz. 16, 17 

 

Evaluatieverslag 
XX College Online 
 
Vanaf 1 maart 2021 ben ik vanuit huis online de studenten gaan ondersteunen, dit was 
een nieuwe en unieke kans. 
 
Samen met andere stagiaires werden wij aangewezen op een nieuwe klas en kregen wij 
nieuwe opdrachten. Het begeleiden van specifieke individu en ik kreeg een extra optie om 
online te ondersteunen, dit had mee te maken dat mijn reistijd vrij extreem was en dit 
eventueel een mooie uitdaging kon zijn. 
 
Vanuit hier kon ik ook op onderzoek gaan om te kijken hoe ik ze het beste kon 
ondersteunen. 
 
Vanwege de onder meer gedragsproblematiek, ontwikkeling - problematiek of 
psychiatrische problematiek studenten is dit een flinke uitdaging. 
 
Met mijn ervaring van de afgelopen jaren had ik een aardig gevoel hoe ik mij zo openen 
tegen over de leerlingen die mij niet kennen. Door een kleine research online te doen om 
mijn bevestiging over de juiste aanpak te bevestigen en overleg met XX (eind 
verantwoordelijk persoon) kwam ik uit op een openingstekst die ik in eerste instantie zou 
gebruiken op WhatsApp. 
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We kozen voor WhatsApp en bijvoorbeeld niet de mail omdat daar de aandacht groter 
licht bij de jeugd. We hebben in het verleden contact proberen te leggen via de mail maar 
daar komt amper een reactie op terug. 
 
Mede door research en ervaring kwamen wij op uit dat als je door Whatsapp te gebruiken 
kan je ook sneller en meer vast contact houden door de kleinere berichten te sturen en 
daardoor een gesprek te creëren en een stukje houvast. 
 
Door overleg en mijn intuïtie hebben we besloten het volgende te sturen naar de kinderen 
die ik moest benaderen om online hulp aan te bieden: 
 

Openingstekst  
 
Goedemorgen topper! 
 
Het zou best kunnen zijn dat je mijn naam eerder hebt voorbij zien komen, ik ben XX en ik 
assisteer YY met zijn werkzaamheden.  
Het zijn vervelende tijden en het zal natuurlijk soms moeizaam gaan met aan het werk 
tegaan voor school. Maar zodra je aan de slag gaat/bent en je hebt een vraag/al 
klaar/meer werk wil of iets anders dan kan je mij een bericht doen! 
 
In de toekomst zal ik vaker proberen contact met je op te nemen om te vragen hoe de 
stand van zaken is met je thuiswerk. Het hoeft niet altijd uitgebreid, als de communicatie 
maar duidelijk is. 
 
Vergeet niet dat er een rooster is met welke dag je naar school moet komen. Als je niet kan 
of wat dan ook, neem aub contact op met YY of mij! 
 
Je mag mij ook mailen! xxxxxxx@live.nl 
 
Groetjes XX! 
 
Met dit bericht heb ik meerdere studenten proberen te bereiken, sommige met en 
sommige zonder succes. Daarover later meer. 
We hebben de klas in verschillende groepjes verdeeld hieronder de schema: 
In de schema staat precies in hoe laat de vaste dagen zijn/of ze thuis zijn/noodopvang etc. 
Vanuit hier wist ik dus wie ik elke dag moest gaan benaderen. 
 

Evaluatie met YY een week later 
 
Na dat we dit een week hebben uitgeprobeerd kwam er een situatie voor waarin YY op de 
maandag had herhaald dat als er iets is terwijl ze thuis zitten ze mij konden benaderen. 
 
Er was één meid die er boven uitsprong en aangaf geen contact met mij te hebben gehad. 
Uit mijn gesprek geschiedenis kon ik aangeven dat er wel poging is gemaakt om contact te 
leggen, alleen geen reactie gehad. Door de geen blauwe vinkjes zou ze het of niet gelezen 
hebben of de functie uit hebben staan en er is nog een optie dat ze het gesprek zou 
kunnen hebben verwijderd.  
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Tijdens het evalueren hoe de eerste week ging kwamen we er op neer dat we moesten 
proberen om ze meer met mij in contact te laten komen.  Het is namelijk ontzettend 
moeilijk om kinderen te motiveren die al te doen hebben met hun gedragsproblematiek 
etc, om die naar school te krijgen tijdens de COVID periode. Laat staan thuis aan het werk 
te gaan. 
 
Tijdens de evaluatie waren er ook paar positieve uitzonderingen. Waaronder één student 
die mij aan het werk kon zetten. Wij gebruikte namelijk ook de app ‘Teams’ en vanuit de 
app kon ik bij de administratie gedeelte, toetsen etc. 
 
Ze had toetsen nodig van o.a rekenen en veel meer. Uiteindelijk spendeerde ik een paar 
uur lang om alles om te zetten van Word naar PDF bestanden en andersom. De bestanden 
bevatte namelijk ook de antwoorden, die moest ik er eerst uithalen en dan opsturen. 
 
Na de eerste week konden kwamen we er dus o.a achter dat sommige totaal geen 
interesse erin hadden en dat was prima. Ik kon mij focussen op de kinderen die wel hulp 
nodig hadden. 
Bij de feedback  kreeg ik te horen dat ik bij sommige geen moeite meer moest doen. 
Sommige kenden mij niet en dat viel ook terug op een situatie. 
L. ging afvragen wie ik was, ze kende mij niet. Ondanks natuurlijk de intro bericht en XX’s 
mededeling was het niet voldoende, ze vond het niet leuk dat een vreemd persoon haar 
ging benaderen waar ze geen gezicht bij had. Met dit te horen gekregen hebben we het 
maar anders opgelost. Ze kreeg een andere stagiaire aangewezen die ze wel eerder had 
gezien. Voortaan moet ik eigenlijk ze allemaal hebben te zien om dit punt te kunnen 
verbeteren en dan wel impact te kunnen hebben. 
 
Mijn mening 
 
Ik was het eens met de feedback ondanks de situatie dat ik thuis zat online te helpen 
moest ik sommige maar laten gaan. Ik was blij dat ik wel invloed kon hebben op een paar 
individu’s. Ik vond het wel jammer dat degene die geen hulp wouden hebben het mij zelf 
niet hebben gezegd. 
 
Ben overigens trots dat ik deze unieke kans wel heb kunnen pakken en kan zeggen dat we 
alles eraan hebben gedaan om succes te beleven. 
 

 
 

➢ Neem het voorbeeldevaluatieverslag door. Studenten lezen om de beurt hardop voor. 

Bij de review toon en gebruik je de revisie checklist. Elke keer volg je de regels voor revisie. Je 
bespreekt: 

• 2 positieve dingen 

• 2 of 3 items die voor verbetering vatbaar zijn 

• 2 doelen waar de schrijver aan moet gaan werken 
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Leg uit dat er in dit evaluatieverslagen problemen zitten die heel veel studenten bij het schrijven 
maken. 
 
Stap 2: het oefenen van aandacht besteden aan de schrijfopdracht 
 
 

➢ Docent zegt: 

‘Als laatste activiteit voor vandaag oefenen we met het aandacht geven aan de opdracht. Ik geef je 

een blad met daarop enkele schrijfopdrachten. Door deze opdracht leer je het verschil te zien tussen 

enerzijds het onderwerp waar je over dient te schrijven en anderzijds de richting waar je 

evaluatieverslag zich in dient te ontwikkelen. Je onderstreept dat waar je over moet schrijven 1 keer 

en de richting waarin je evaluatieverslag zich moet ontwikkelen onderstreep je 2x. De schrijfsituatie/ - 

context onderstreep je niet.’ 

➢ Docent laat PowerPoint zien met eigenschappen van een goed evaluatieverslag zien. Maak 

het verschil duidelijk tussen de schrijfsituatie/ - context en de richting waarin de opdracht zich 

dient te ontwikkelen. 

 

➢ Nadat je elke opdracht in stukken geknipt en onderstreept hebt, draai je je blad om en 

brainstorm je over mogelijke antwoorden op de vraag in de opdracht. Geef minstens drie 

ideeën voor je antwoord. Doe dit voor met behulp met de opdracht zoals die op de PowerPoint 

‘Eigenschappen van een goed evaluatieverslag’ staan. 

 

NB: studenten vinden het vaak lastig om te begrijpen wat de opdracht nu precies van ze verlangt, te 
brainstormen over mogelijke antwoorden en het noteren van de belangrijkste antwoorden waarmee ze 
hun evaluatieverslag vorm gaan geven. Het is een goed idee om de antwoorden van deze opdracht 
de komende dagen te bespreken zodat studenten er een paar keer bewust mee oefenen.  
 

AFRONDING 

 

Overhoor de componenten van de PLAN + WRITE strategie 
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4. LES 4 

Overzicht van de les 
Deze les demonstreert de docent hoe je een evaluatieverslag plant en schrijft. 
 
Activiteiten van de leerlingen 
De studenten observeren de docent terwijl die een evaluatieverslag plant en schrijft. 
 
Materialen 

• Op digibord: PowerPoint met overzicht van de ezelsbruggetjes/ blad voor de brainstorm/ 
PLAN + WRITE planner/ Eigenschappen van een goed evaluatieverslag 

• PLAN + WRITE kaartjes met aanwijzingen 

• Een schrijfopdracht (op het bord) 

• Voorbeeld evaluatieverslagen van studenten 

• Pen en papier 

 
 

BIED EEN CONTEXT VOOR HET LEREN AAN 

 
Neem kort de PLAN + WRITE componenten door en bespreek enkele antwoorden van de opdracht 
van vorige les (aandacht besteden aan de schrijfopdracht). 
 
 

ONTWIKKEL DE STRATEGIE EN ZELF-REGULERING 

 
 
Stap 1: doe de strategie voor 
 
 

➢ Vertel de studenten dat je ze laat zien hoe je een evaluatieverslag plant en schrijft. Docent 
zegt: 

 
“Ik laat jullie nu zien hoe ik PLAN + WRITE samen gebruik bij het plannen en schrijven van een 
evaluatieverslag. Daarbij denk ik hardop na. Het zou kunnen dat ik je om hulp vraag maar wat ik echt 
van jullie wil is dat jullie luisteren en naar me kijken terwijl ik aan het werk ben. Het is nu dus mijn beurt 
om te werken en jullie beurt om wat te relaxen.’ 
 

➢ Doe het hele proces voor waarbij je gebruik maakt van de PLAN + WRITE planner en de 
PLAN+WRITE aanwijzingenkaartjes. Lees de opdracht voor. 

 
De opdracht: 
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Organiseer ‘Meidensport’ (10-13 jaar), donderdag/vrijdagmiddag vanaf mei-juli 2020. Doel: 

vrijetijdsbesteding, beweging, signalering hulpvragen, verbinden met elkaar. 
 
Elke week sportte je met meiden. Op de vrijdagmiddag in het jongerencentrum en sinds de zomer 
ging je ook in kleine groepjes met de meiden naar de sportschool. Dit was een perfecte manier om 
jongeren 1 op 1 aandacht te geven en tegelijkertijd gezond bezig te zijn. Sporten is gewoon leuk, 
het werkt verbindend en helpt meiden over grenzen kijken. Ze leerden er van alles: 
 - Ze sporten met onbekende meiden en verschillende leeftijden door elkaar. 
 - De meiden leren dat ze meer kunnen dan ze in eerste instantie dachten te kunnen omdat ze bij 
een training elke keer wat verder gaan. Juist als ze denken dat ze niet meer kunnen, worden ze 
gestimuleerd nog even door te gaan.  
- Door fysieke inspanning te leveren is er ook minder tijd om bezig te zijn met de ander en de 
bijbehorende conflicten. 
 
Evalueer de activiteit met de meiden en geef een terugkoppeling door middel van een 
evaluatieverslag aan de leiding van het jongerencentrum. Besteed aandacht aan de voorbereiding, 
de uitvoering en het resultaat van de evaluatie en geef conclusies en aanbevelingen. 
 
Gegevens die je mist, mag je zelf verzinnen. 

 

➢ Gebruik je eigen woorden bij het volgende script. 

 

(Stap 1) 
‘De eerste stap in de planningsstrategie is het aandacht besteden aan de opdracht. Dat betekent dat 

ik niet meteen ga schrijven, maar de opdracht lees. Ik moet bepalen waar ik het over moet hebben en 

daarna moet ik vaststellen hoe ik het evaluatieverslag ga maken. Ik moet dus wat gaan schrijven over 

‘meidensport. Daar zet ik nu een streep onder. 

➢ Zet een streep onder de woorden op het bord. 

‘Ik moet nu uitzoeken hoe ik mijn evaluatieverslag ga opbouwen. Hier staat dat ik aandacht moet 

besteden aan de voorbereiding, uitvoering en het resultaat Ik zet nu twee strepen onder het woord 

voorbereiding en onder het woord uitvoering en onder het woord resultaat zodat ik alert blijf op deze 

drie elementen.’ 

➢ Zet twee strepen onder de woorden voorbereiding, uitvoering en resultaat. 

(Stap 2) 

Goed, dan moet ik nu een lijstje maken van belangrijke ideeën. De eerste stap is om te brainstormen 

over mogelijke antwoorden voor mijn opdracht.’ 

➢ Op het digibord komt het blad voor brainstormen te staan. 

‘Ik moet nu brainstormen en een lijstje maken van mijn ideeën. Dat moet ik doen met dit format. Ik 

gebruik nu echter papier zodat jullie dat kunnen zien terwijl ik straks mijn tekst schrijf. Dat ga ik nu dus 

doen: op het papier op het bord brainstormen.’ 

➢ Trek een lange verticale lijn op het papier. 

‘Goed, eerst de kern maar aanpakken. Wat is precies de kern? In de kern schrijf ik over het proces (de 

start en het verloop van het project/ de activiteit) en het product (wat was het resultaat). 
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➢ Trek een lange horizontale lijn; noteer kern: start…. verloop…. Zeg tegen de studenten dat ze 

de planning mee mogen schrijven. 

‘Dan komt nu dus het vervolg. De onder elk woord noteer ik ideeën die ik straks ga uitwerken in drie 

verschillende alinea’s. De start wordt deelonderwerp 1, het verloop wordt deelonderwerp 2 en het 

resultaat wordt deelonderwerp 3.’ 

➢ Sla een stukje over. Trek weer een lange horizontale lijn en noteer ‘verloop’ en doe hetzelfde 

nog eens en noteer ‘resultaat’. 

(Stap 3) 

“Ik heb nu de eerste twee stappen gezet. Ik heb gekeken naar de opdracht en ik heb een lijstje 

gemaakt van de deelonderwerpen, dus de start, het verloop en het resultaat. Deze drie 

deelonderwerpen moet ik nu gaan uitwerken. Ik moet voorbeelden toevoegen, een uitwerking 

schrijven, voorbeelden geven. Ik ga beginnen met de start. Ik moet bedenken hoe ik gestart met de 

evaluatie. Ik heb daar drie ideeën over. 

➢ Noteer op drie korte lijnen onder ‘start’ de volgende punten: 

• Voorbereiding 

• Middelen 

• Personen 

‘Goed, nu kan ik deze ideeën nog verder uitwerken, dus toelichten met behulp van de informatie die ik 

heb.’ 

➢ Noteer onder de drie bolletjes de volgende uitwerking: 

• Voor de voorbereiding van de evaluatie heb ik gebruik gemaakt van een enquête 

• Enquête maken: wat voor type vragen (open vragen of meerkeuze vragen) 

• Vrijwilligers van jongerencentrum, eigenaar sportschool, meiden die deelgenomen 

hebben 

‘Dan moet ik nu naar het tweede deelonderwerp en moet ik beschrijven hoe het verloop van de 

evaluatie beschrijven. 

➢ Trek onder ‘verloop’ een aantal korte lijntjes en noteer: 

• Uitleg enquête: waar gaat de enquête over, hoeveel tijd neemt het invullen in beslag, 

omgaan met privacy 

• Afnemen enquête: hoe ging dit? 

• Innemen enquête en vervolg afspreken 

‘Eerst de uitleg van de enquête. Je beschrijft hieronder wie je de enquête hebt gehouden. Bij afnemen 

beschrijf je wanneer je de enquête hebt afgenomen en bij innemen en vervolgafspraken beschrijf je 

hoe de deelnemers de enquête vonden en welke vervolgafspraken je hebt gemaakt om de 

deelnemers in te lichten over de enquête.’ 
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‘Dan ga ik nu naar het derde deelonderwerp en dat is het resultaat. Wat kan ik schrijven over de 

resultaten van de enquête? 

➢ Trek onder resultaat drie lijnen en noteer: 

• Resultaten: bijvoorbeeld een figuur toevoegen (taart of staafdiagram) 

• Analyseren van resultaten: wat valt je op, zie je verbanden 

• Beschrijven van resultaten: objectief beschrijven van de resultaten 

 

“Volgens mij heb ik alle onderdelen wel uitgewerkt. Ik heb de start, het verloop en de resultaten van 
mijn evaluatie opgeschreven en heb deze drie punten uitgewerkt met ideeën. Dat betekent dat ik mijn 
ideeën nu nalees, de volgorde moet bepalen en bedenken wat er weg kan of misschien nog wel 
toegevoegd kan worden.’ 
 
“Eerst maar de volgorde. Het lijkt me het handigst als ik eerst de start van de evaluatie beschrijf, dan 
het verloop van de enquête en tot slot de resultaten” 
 

➢ Zet een 1 voor de start, een 2 voor het verloop, een 3 voor de resultaten’ 

 
‘Ik sta wel achter de uitwerking; ik voeg alleen analyseren en beschrijven van resultaten samen. Dat is 
iets wat ik eigenlijk samen uitvoer.’ 
 

➢ Doorstrepen van opmerking beschrijven van resultaten en dit achter analyseren toevoegen. 

 
(Stap 4) 
“Als laatste moet ik blijven plannen terwijl ik mijn evaluatieverslag aan het schrijven ben. Daarbij moet 
ik nadenken over de kwaliteit van mijn tekst. Daarvoor gebruik ik WRITE als ezelsbruggetje. Ik heb 
hier kaartjes met aanwijzingen die me helpen bij het schrijven van de tekst. Die aanwijzingen helpen 
me eraan herinneren hoe ik elke alinea moet opbouwen. De aanwijzingen geven ook tips voor het 
gebruiken van signaalwoorden. Ik zal jullie laten zien hoe ik met die aanwijzingen omga terwijl ik mijn 
beschouwing schrijf. Ook PLAN (mijn bouwplan) helpt me erbij omdat PLAN aangeeft welke kant ik op 
moet schrijven.  
 
 

➢ Laat de PLAN + WRITE planning zien; deel de kaartjes met aanwijzingen uit aan de studenten 
zodat ze je kunnen volgen. 

 
‘Jullie hebben allemaal een setje kaartjes gekregen. Op die kaartjes staan aanwijzingen voor het 
schrijven van goede alinea’s. Door die kaartjes te gebruiken kun je me volgen terwijl ik schrijf. Aan het 
einde van de les haal ik ze weer op. Mocht je ze de komende lessen nodig hebben, dan kun je ze 
weer pakken.’ 
 
‘Mijn eerste stap van WRITE is het werken vanuit mijn bouwplan. Ik moet bepalen hoe ik de inleiding 
ga opschrijven: het bijbehorende werkproces, de vijf ‘W’s” en de aanleiding, doel en opdracht.’ 
 
 

➢ Leg uit dat een inleiding schrijven iets anders is dan het noemen van het onderwerp. Op de 
kaartjes staan een aantal opties. Ook moeten de studenten proberen de inleiding met de 5 
W’s en de aanleiding, doel en opdracht vloeiend te laten verlopen. 

 
‘Ik ga beginnen met het schrijven van mijn inleiding. Daarvoor neem ik het kaartje met aanwijzingen 
erbij. Het eerste wat ik doe, is het beschrijven van het werkproces. Dan heb ik die alvast.’ 
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➢ Laat de studenten nadenken over het werkproces dat ze zouden kunnen omschrijven. 

 
‘Als ik kijk naar de het format van de inleiding dan is het beter dat dit in een vloeiend geheel wordt 
opgeschreven. Hoe zou ik de 5 W’s (wie, wanneer waarom, welke eisen voor evaluatie) vloeiend 
kunnen koppelen aan elkaar? Ik neem mijn brainstorm erbij om me te helpen. 
Ik schrijf net volgende:  
 

De meiden die jongerencentrum X bezoeken missen vrijetijdsbesteding en beweging. Door samen 
te sporten kan ik zien en te zorgen voor meer verbinding met de meiden onderling. Door het 
organiseren van ‘meidensport’ in de maanden mei- juli 2020, kunnen de meiden samenkomen, 
plezier hebben, in beweging komen 
 
Met het organiseren van ‘Meidensport’ heb ik de meiden van het jongerencentrum gestimuleerd en 
ondersteund in hun eigen kracht, kwaliteiten en talenten (werkproces B1-K1-W3: versterk de eigen 
kracht van de doelgroep’). 
De meiden die deelnamen aan meidensport hebben op de laatste sportmiddag van de periode mei-
juli 2020 een enquête ingevuld. Zo kon ik op een goede en snelle manier die weinig inspanning 
vraagt, achterhalen of deze activiteit voor herhaling vatbaar is en wat er eventueel verbeterd kan 
worden (eisen en wensen). 

 
(Stap 5) 
“Nu ik aan het schrijven ben, moet ik volgens de volgende stap van WRITE mijn doelen herinneren. 
Dit zijn die doelen.’ 
 
 

➢  Doelen voor een goede schrijfvaardigheid laten zien. 

 
‘Ik moet bij mijn onderwerp blijven, dus niet te veel eromheen kletsen, ik moet duidelijk structureren 
met behulp van signaalwoorden en ik moet variëren in woordenschat. Deze doelen moet ik niet 
vergeten als ik schrijf. Ik ben niet zo tevreden met wat ik geschreven heb. Ik heb geen signaalwoorden 
gebruikt, ik heb te veel ‘meiden’ gebruikt en het is ook nog te kort. Ik moet dus uitbreiden. Ik ga dus 
aanvullen.’ 
 

De meisjes (10-13 jaar) die jongerencentrum X bezoeken missen vrijetijdsbesteding en beweging. 
Door samen te sporten was het mogelijk om hulpvragen te signaleren en te zorgen voor meer 

verbinding met de meiden onderling. Door het organiseren van ‘meidensport’ op 

donderdagmiddag en vrijdagmiddag in de maanden mei- juli 2020, konden de meiden 
samenkomen, plezier hebben en tegelijkertijd in beweging komen 
 
Met het organiseren van ‘Meidensport’ heb ik de meisjes van het jongerencentrum gestimuleerd en 
ondersteund in hun eigen kracht, kwaliteiten en talenten (werkproces B1-K1-W3: versterk de eigen 
kracht van de doelgroep’). 
De meiden die deelnamen aan meidensport hebben op de laatste sportmiddag van de periode mei-
juli 2020 een enquête ingevuld. Zo kon ik op een goede en snelle manier die weinig inspanning 
vraagt, achterhalen of deze activiteit voor herhaling vatbaar is. Ook kon ik nagaan wat er eventueel 
verbeterd kan worden. Tot slot kon ik eisen en wensen voor een volgende keer beschrijven. 

 
 
“Ik lees nu mijn inleiding over en controleer of alles erin zit. Ik heb de aanleiding, het doel en opdracht 
en de 5 W’s in de tekst verwerkt, ik heb signaalwoorden gebruikt en ik heb geprobeerd om wat te 
variëren in woordenschat. Ook heb ik gelet op de tijd waarin ik schrijf. Ik ga nu door naar het 
middendeel.’ 
 
  
‘Dat middendeel begin ik met een structurerende zin, om daarmee aan te kondigen wat er komt. Ik pak 
voor inspiratie het kaartje met daarop aanwijzingen voor de eerste alinea van het midden.’ 
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‘Op mijn brainstormblad staat dat ik eerst ga uitleggen dat ik een enquête heb gemaakt. Ik moet dur\s 

een zin noteren met daarin ‘eerst’ aan te geven dat er meerdere opsommingen komen van 

vervolgstappen.’ 

Eerst heb ik het doel van mijn enquête bepaald. De enquête moest mij helpen om een beeld te 
krijgen hoe meidensport bevallen is en wat er nog verbeterd aan kon worden. Ook had ik bedacht 
dat de enquête niet te veel invultijd mocht kosten Toen heb ik 9 meerkeuzevragen en een open 
vraag opgesteld. Twee vrijwilligers van het jongerencentrum en de eigenaar van de sportschool 
hebben de enquête als test ingevuld om te kijken of de enquête wel duidelijk was.  

 

‘Ik lees deze alinea na en ik controleer of de redenering helder is, of ik voldoende signaalwoorden heb 
gebruikt en of mijn taal deugt.’ 
 

Eerst heb ik het doel van mijn enquête bepaald. De enquête moest mij helpen om een beeld te 
krijgen hoe meidensport bevallen is en wat er nog verbeterd aan kon worden. Daarnaast had ik 
bedacht dat de enquête niet te veel invultijd mocht kosten Vervolgens heb ik 9 meerkeuzevragen 
en een open vraag opgesteld. Twee vrijwilligers van het jongerencentrum en de eigenaar van de 
sportschool hebben de enquête als test ingevuld om te kijken of de enquête wel duidelijk was.  

 
 
Dan ga ik nu over naar het tweede deelonderwerp: het verloop van de evaluatie, hier de enquête. Om 
het kaartje met aanwijzingen voor alinea 2 en verder staan nog wat tips.’ 
 

➢ Laat de leerlingen dat aanwijzingenkaartje erbij pakken. 

 
Ik moet weer beginnen met een structurerende zin waardoor duidelijk wordt dat ik een vervolg maak in 
mijn evaluatieverslag.” 
 
 

De volgende stap was de enquête afnemen bij de meisjes die mee hebben gedaan aan 
‘meidensport’. Ik heb ervoor gekozen om deze enquête na afloop van de laatste sportmiddag af te 
nemen. Het meisje kregen van mij de enquête op papier. Ook had ik schrijfmateriaal meegenomen. 
Ik had, voordat het meisje de enquête gingen invullen, verteld dat het invullen van de enquête 
maximaal 10 minuten zou duren en dat zij na afkoop van het invullen van de enquête een blikje 
frisdrank konden halen inde kantine van het jongerencentrum. Ook heb ik uitgelegd dat de enquête 
anoniem is en dat ik zorgvuldig met de gegevens zou omgaan. Ik heb hen ook verteld dat ik over 
twee weken weer op vrijdagmiddag bij het jongerencentrum zou komen om hun te vertellen wat de 
enquête aan informatie heeft opgeleverd. De leiding van het jongerencentrum zou ik diezelfde 
ochtend informeren over de uitslag van de enquête.  

 

‘Ik lees deze alinea na en ik controleer of de redenering helder is, of ik voldoende signaalwoorden heb 

gebruikt en of mijn taal deugt. Heb ik genoeg afgewisseld tussen lange en korte zinnen? Waar kan ik 

nog iets verbeteren? 

➢ De docent geeft enkele studenten de beurt om een willekeurige zin te veranderen. 

‘Ik ben heel tevreden hoe ik tot nu oe mijn verslag heb gemaakt. Het is logisch opgebouwd en voldoet 

aan de eisen.’ 

‘Dan moet ik nu gaan afronden. Ik heb een signaalwoord nodig waarmee ik die afronding aankondig. 
Op het kaartje met aanwijzingen voor het slot staat een aantal suggesties.’ 
 

➢ Laat studenten het kaartje met aanwijzingen voor een goed slot erbij pakken. 

In het kort leverden de enquête de volgende resultaten op: 
- Meidensport is een leuke activiteit voor meiden van 10-13 jaar 
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- Meidensport mag ook in de winter georganiseerd worden 
- Het zou leuk zijn als de meisjes zelf ook sportactiviteiten kunnen bedenken 
- Het zou leuk zijn als de meisjes een keer een introducee mogen meenemen 
- Er mag vaker gebruik worden gemaakt van de sportschool 
- Door mee te doen aan meidensport hebben een aantal meiden meer vriendinnen gekregen 
- De meisjes zouden ook wel een keer samen willen gaan zwemmen 

 
Samenvattend is meidensport goed bevallen en is voor herhaling vatbaar. Er zijn enkele 
verbeterpunten te noemen: naast aanbieden inde zomer maanden kan meidensport ook 
aangeboden kunnen worden in de winter. Hierbij kunnen de meisjes zelf ook een activiteit 
bedenken en mogen zij een introducee meenemen of een hun vader of moeder.  

 

‘Dan komt nu het allerergste …. de uitsmijter’ 
 

Door het aanbieden van meidensport in het jongerencentrum zijn een aantal meiden beter in hun 
kracht komen te staan, hebben nieuwe vriendschappen opgebouwd en hebben zij nieuwe 
kwaliteiten bij zichzelf ontdekt. 

 
‘KLAAR! Dank je wel voor jullie aandacht. Volgens mij heb ik zo een redelijk evaluatieverslag 
geschreven en jullie hebben een indruk gekregen van de denkstappen die ik bij het schrijven zet.’  
 

AFRONDING 

 
Neem een toetsje PLAN + WRITE af 
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5. LES 5.1 EN 5.2 
 

Let op: voor deze les heb je twee lessen nodig. 
 
Overzicht van de les 
In deze les werken studenten en docent samen aan een evaluatieverslag 
 
Activiteiten van de leerlingen 

• De hele klas stelt gezamenlijke doelen op en werkt samen aan één evaluatieverslag. 

• De hele klas evalueert het geschreven evaluatieverslag 

 
Materialen 

• Overzicht van de ezelsbruggetjes/ blad voor brainstorm/ PLAN + WRITE planner/ 
Eigenschappen van een goed evaluatieverslag/ Doelen voor een goede schrijfvaardigheid/ 
checklist voor de revisie 

• Kaartjes met aanwijzingen voor PLAN + WRITE 

• Een schrijfopdracht 

• Digi bord PowerPoint 

• Pen en papier 

 

BIED EEN CONTEXT VOOR HET LEREN AAN 

 

Gebruik een PowerPoint met daarop kort de stappen van PLAN + WRITE; bespreek kort enkele 
antwoorden van de opdracht van les 3 (aandacht besteden aan de schrijfopdracht). 
 
 

ONTWIKKEL DE STRATEGIE EN ZELF-REGULERING 

 
 
Stap 1: stellen van doelen 
 
 

➢ Laat de “Doelen voor een goede schrijfvaardigheid” zien en zeg het volgende: 

 
‘Vandaag schrijven we als klas een evaluatieverslag en daarbij gebruiken we alles wat we tot nu toe 
hebben geleerd. Voordat we met het evaluatieverslag beginnen wil ik dat iedereen voor zichzelf twee 
doelen noteert. Daarvoor kijk je op het lijstje met doelen. Aan welke doelen werken we vandaag?’ 
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➢ Bespreek de doelen met de studenten en bediscussieer ze totdat de studenten 
overeenstemming bereiken. 

 
Stap 2: gezamenlijk oefenen 
 
 

➢ Docent zegt: 

 
‘Voor dit evaluatieverslag voeren we samen de stappen voor het plannen en het schrijven uit. 
Daarvoor gebruiken jullie het papier voor de brainstorm, de PLAN + WRITE planner en de kaartjes 
met aanwijzingen. Ik schrijf op dit papier en jullie schrijven op het blad voor je. We hebben twee lessen 
hiervoor dus dat moet lukken.’ 
 

➢ Laat de opdracht zien/ gebruik een opdracht die studenten aanleveren 

 
Opdracht bij les 5 (Reader studenten blz. 19) 
 
 

Casus meneer de Haas 
Werkproces B1-K1-W4: Behartigt belangen 

Je loopt tijdens je opleiding sociaal werker stage als consulent bewonerszaken bij 
woningbouwcorporatie De Dukdalf. Je loopt daar nu drie maanden stage en je hebt het erg naar je 
zin. Je helpt graag mensen en je vindt dat je dat in je werk goed kan doen. Mensen komen met de 
meest uiteenlopende vragen bij jou. Vandaag heb je een afspraak met meneer de Haas. Er schijnt 
iets mis te zijn met de huurtoeslag die hij zou moeten ontvangen. Het was een heel onduidelijk 
verhaal wat je te horen kreeg toen hij belde met een vraag over de huurtoeslag. Meneer de Haas is 
slecht ter been en daarom heb je je werk zo ingedeeld dat je bij hem langs kan. 

Wanneer je bij meneer de Haas aanbelt, blijkt de bel niet te werken. Gelukkig reageert meneer wel 
op het klapperen met de brievenbus. Meneer de Haas gaat er eens gezellig voor zitten en staat 
erop dat jij een kopje thee met hem drinkt. 

Je wil graag weten hoe het nu zit met de vraag over de huurtoeslag. Meneer de Haas wijst hierop 
naar een stapel papieren in de hoek van de kamer. Hij zegt ”ik denk dat het daar wel tussen zit”. Je 
ziet dat er overal in de kamer stapeltjes papieren liggen, het maakt allemaal nogal een rommelige 
indruk. 

Wanneer je vraagt hoe meneer zijn administratie bijhoudt krijgt je te horen dat zijn vrouw dat altijd 
deed maar die is vorig jaar overleden. Meneer de Haas vertelt dat hij niet weet wat hij moet doen 
met alle papieren en formulieren. Post die er binnenkomt legt hij dus maar op de stapel.  Je ziet dat 
er inderdaad een behoorlijke stapel ongeopende brieven ligt. Het is duidelijk dat meneer de Haas 
het allemaal niet goed aankan. 

In de stapel papieren zoek je de brieven over de huurtoeslag zodat de huurtoeslag weer geregeld 
kan worden. Je bent nu toch nu toch bij hem en wanneer de aanvraag niet wordt gedaan zal de 
huurachterstand van meneer alleen maar verder oplopen.  

Na het regelen van de noodzakelijk stappen, maak je met behulp van de website van de overheid 
over huurtoeslag, een uitleg van maximaal 1A4 voor meneer de Haas. Hierin heb je duidelijk de 
voorwaarden en actuele bedragen voor het verkrijgen van huurtoeslag opgenomen. 



SRSD- SCHRIJFSTRATEGIE IN HET MBO  120 

Vervolgens vul je de sociale kaart in voor ondersteuning voor meneer de Haas voor 
maatschappelijk werk. Tot slot verwijs je meneer de Haas door naar maatschappelijk werk. 

Een sociale kaart brengt instanties in een bepaald gebied in beeld. De sociale kaart geeft een 
handig overzicht dat vooral nuttig is bij het verwijzen of contact opnemen over een bepaalde 
(hulp)vraag. Er is geen vaste indeling of opzet voor een sociale kaart maar onderstaande tabel 
bevat een aardige opzet. Een sociale kaart moet verder makkelijk door ook andere personen te 
raadplegen zijn. De sociale kaart moet regelmatig worden bijgewerkt om alle gegevens actueel te 
houden. 

 

 

 

 

Onderwerp/hulpvraag  

Naam instantie/aanbieder  

Contactpersonen  

Bereikbaarheid-openingstijden  

Contact gegevens: 

 ·      Adres 

·       Telefoon 

·       Email 

 

Bijzonderheden  

Laatst bijgewerkt datum  

 

Je evalueert je ondersteuning samen met meneer de Haas en je stagebegeleider op de volgende 
onderdelen:  

• Gelden de eerdere risico’s nog? Zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? 

• Zijn de doelen nog actueel? 

• Zijn de acties effectief? 

• Is er vooruitgang? 

• Is de cliënt tevreden? 

Schrijf je evaluatieverslag volgens het format evaluatieverslag. Gegevens die je mist, mag je 
verzinnen. 
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Werkproces B1-K1-W4: Behartigt belangen 

Omschrijving 
De sociaal werker ondersteunt de cliënt/doelgroep bij belangenbehartiging. Hij informeert 
de betrokkene(n) over de stappen die gezet kunnen worden bij het opkomen voor de 
eigen belangen en stimuleert de cliënt/doelgroep om deze stappen zelf te zetten. Hij doet 
handreikingen en/of geeft instructies. Hij ondersteunt de cliënt/doelgroep bij het maken 
van afwegingen en helpt betrokkene(n) de gevolgen van keuzes te overzien. Hij neemt, in 
overleg met collega's, activiteiten geheel of gedeeltelijk over wanneer de cliënt of de 
groep daartoe niet zelf in staat is. Hij volgt op de achtergrond of gewenste resultaten 
behaald worden. 
 
Resultaat 
De sociaal werker heeft de cliënt/doelgroep effectieve ondersteuning geboden bij het 
behartigen van zijn/hun belangen. 
 
Gedrag 
De sociaal werker: 

• toont empathie voor de moeilijkheden van de cliënt/doelgroep; 

• treedt doortastend op; 

• is vasthoudend in het bereiken van zijn doelen; 

• onderzoekt verschillende mogelijkheden/oplossingsstrategieën ten behoeve van de 
cliënt/doelgroep. 

Competenties 
De onderliggende competenties zijn: Aandacht en begrip tonen, Onderzoeken 
 
 
➢ Op flap over: Planner voor het schrijven van het evaluatieverslag. Begin met de kern. Op 

tweede flap-over schrijf je de tekst. 

 
 

➢ Docent zegt:  

 
 
“Met de ezelsbruggetjes in ons achterhoofd …. Wat moeten we nu als eerste gaan doen?” 
(PLANNEN van de tekst) 
 
“Wat is de eerste stap die we moeten zetten bij het plannen van de tekst?” 
(Aandacht besteden aan de opdracht) 
 
“En hoe doe je dat dan?” 
(Een streep zetten onder het onderwerp, twee strepen zetten onder de aanwijzingen voor de kant 
waar je op moet) 
 
“Wat is de tweede stap?” 
(Maak een lijstje van ideeën) 
 

→ Samen met de leerlingen brainstormen; laat hen zelf hun brainstormpapier invullen terwijl jij invult 

op de flap-over. Noteer de deelonderwerpen, laat ruimte voor aanvullende details. 
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“Wat is stap 3?” 
(Voeg aanvullende ideeën toe) 
 

→ Laat leerlingen nadenken over aanvullende details, uitwerkingen, voorbeelden die de 

deelonderwerpen ondersteunen. Noteer deze ideeën op de flap-over en laat leerlingen alles noteren 
op hun eigen papier. 
 
“Wat is stap 4?” 
(Nummer je ideeën) 
 
→ Leid ook nu de discussie, kies de beste ideeën uit, zorg daarbij voor consensus tussen de 

leerlingen. Laat hen logisch nadenken.  

• Stel met behulp van bolletjes vast wat de beste ideeën zijn 

• Streep minder goede ideeën door 

• Laat studenten samen de goede volgorde bepalen. 

 
 

→ Zeg het volgende: 

 
“Met de ezelsbruggetjes in ons achterhoofd …. Waar moeten we ons nu op richten?” 

(WRITE → verder plannen terwijl je schrijft) 

 

→ Vraag aan de leerlingen waar de stappen van WRITE voor staan.  

 
➢ Terwijl studenten gaan schrijven, moeten ze dus de doelen voor ogen houden. 

Schrijf nu alle alinea’s samen (Een inleidende alinea en kern/middendeel - een slot) 

• Maak gebruik van de kaartjes met aanwijzingen voor inleiding - kern – slot 

 
➢ Docent zegt: 

 
“We kijken nu naar de checklist voor de revisie. “ 
 

➢ Neem de punten van de checklist door, hoe evalueer je je geschreven tekst?  Deel mee dat 
de studenten de volgende keer in kleine groepjes of in tweetallen samenwerken; ook dan 
moeten ze doelen stellen, plannen, schrijven en evalueren. 

 

AFRONDING 

 
Overhoor de PLAN + WRITE strategie. 
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6. LES 6.1, 6.2 EN 6.3 
 

Let op: reserveer voor deze les 3 lesuren. 
 
Overzicht van de les 
Studenten werken in kleine groepjes/in tweetallen samen aan het schrijven van een evaluatieverslag. 
 
Activiteiten van de studenten 

• Studenten stellen in tweetallen/ kleine groepjes gezamenlijke doelen op en werken samen aan 
één evaluatieverslag. 

• De studenten wisselen het geschreven evaluatieverslag uit/ revisie met behulp van de 
checklist 

 
Materialen 

• Overzicht van de ezelsbruggetjes/ blad voor brainstorm/ PLAN + WRITE planner/ 
Eigenschappen van een goede beschouwing/ Doelen voor een goede schrijfvaardigheid/ 
checklist voor de revisie 

• Kaartjes met aanwijzingen voor PLAN + WRITE 

• Een schrijfopdracht 

• Beschouwende teksten als voorbeeld 

• Pen en papier 

 
 

BIED EEN CONTEXT VOOR HET LEREN AAN 

 
 

➢ Docent zegt; 

 
“Jullie hebben drie lessen de tijd voor het plannen en schrijven van één evaluatieverslag met je team. 
Daarbij gebruik je alles wat je tot nu toe geleerd hebt. Voordat je met je evaluatieverslag begint, wil ik 
dat jullie twee of drie doelen stellen waar je mee aan de slag gaat. Kijk dus eerst naar de doelen voor 
een goed evaluatieverslag. Bepaal aan welke doelen je gaat werken en noteer die bovenaan je blad 
voor de brainstorm.’ 
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➢ Controleer of elk duo/ groepje twee of drie doelen heeft. 

 
 

ONTWIKKEL DE STRATEGIE EN ZELF-REGULERING 

 
 

➢ Docent zegt: 

 
‘Ondanks het feit dat je deze drie lessen samenwerkt, moet iedereen wel zijn eigen brainstorm en 
planning noteren.’ 
 

➢ Neem de opdracht door en zeg het volgende: 

 
“Probeer deze les de stappen van PLAN te doorlopen. Een aantal van jullie kan beginnen met het 
schrijven van de inleiding.” 
 
Opdracht bij les 6 (Reader studenten blz. 21) 
 

Casus project ‘Jong en oud’, bedacht door Ruben Verzijl 
Werkproces P2-K1-W1: Bereidt projecten en activiteiten voor 
 
Met project ‘Jong & Oud’ koppelt stichting ‘De Vriendelijke Transformatie’ jongeren aan eenzame 
ouderen in Uden. De 22-jarige oprichter Ruben Verzijl ziet hoe zowel ouderen als jongeren hiervan 
opbloeien. ‘We matchen de deelnemers aan elkaar op basis van hun talenten.’ 
 
Een tijd geleden hielp Ruben Verzijl zijn moeder pakketten voor DHL te bezorgen. Een van de 
deuren die ze langsgingen werd geopend door een oudere man, die Verzijl verhalen begon te 
vertellen en niet meer ophield. Totdat de jongen zei dat hij écht verder moest. Terwijl hij met zijn 
moeder weg liep, keek hij nog een keer om. ‘Die man stond huilend voor het raam. Dat was het 
moment dat ik de ingeving kreeg om deze eenzame mensen te helpen.’ 
 
Ruben startte het project ‘Jong & Oud’, waarvan inmiddels een pilot loopt in Uden. Het project draait 
om kennisoverdracht: ongeveer 15 jongeren zijn gekoppeld aan evenveel eenzame ouderen. ‘Ze 
delen allerlei dingen met elkaar. Zo is er een meisje dat ICT-les geeft aan een groepje ouderen. En 
een jongen die iedere week met een oudere man over politiek praat.’ In augustus gaat het project in 
Uden, Oss en Tilburg van start. 
 
Talent 
De ouderen voor het project worden geselecteerd door de medewerkers van verzorgingshuizen, die 
tijdens een bijeenkomst bij elkaar komen. Ruben: ‘Ik vraag hen: “Wie heeft hier talent?” Dan gaan 
de handen omhoog, er wordt geschreeuwd, geroepen en gelachen. “Katrien is een kokkin geweest 
in een vijfsterren restaurant. Harry heeft ooit met het eerste van Willem II mee mogen trainen.” Die 
talenten kenden ze nog niet van elkaar, normaal praten ze vooral over de kleinkinderen en dat soort 
dingen.’ 
 
Vervolgens worden, vanuit middelbare scholen, jongeren op basis van hún talenten aan de ouderen 
gekoppeld. Zo is er bijvoorbeeld een jongen die graag bestuurskundige wil worden, en die iedere 
week met een oudere man praat over politiek. Ruben: ‘Toen hij met het project begon, was hij zo 
onzeker dat hij die man nauwelijks aan durfde te kijken. De oudere man vond het leuk, een 
bescheiden jongen die zo geïnteresseerd is in politiek. Inmiddels is er een vertrouwensband 
ontstaan. Het is voor die jongen alsof hij op bezoek gaat bij zijn opa. Zo ervaren de jongeren het.’ 
 
Bus 
Ruben ontmoet veel van de jongeren in de bus. ‘Omdat ik ook nog maar 22 jaar ben, raken we 
makkelijk aan de praat. Jongeren zijn vaak snel enthousiast over het project, willen graag 
meedoen.’ Tijdens een workshop van een uur gaan de jongeren op zoek naar hun specifieke 
talenten, en hoe ze die kunnen inzetten in het contact met de ouderen. 
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‘Het gaat erom dat de jongeren een besef krijgen van het effect dat hun vaardigheden kunnen 
hebben op de wereld.’ Concreet worden de ideeën met de Tien Transformerende Talenten. Dit zijn 
vaardigheden of interesses van de jongeren. ‘Bijvoorbeeld sport, in het echt of op een Wii. 
Jongeren kunnen ook met de ouderen naar buiten gaan, kijken naar een kerk waar de oudere iets 
over vertelt van vroeger, samen kijken naar architectuur.’ 
 
Eenzaamheid 
 
Volgens Ruben weten jongeren vaak niet wat er voor kracht, levensverhalen en wijsheid in 
verzorgingshuizen te vinden is. ‘Maar door het project zien ze dat het anders is dan ze dachten. Ze 
zien dat er vrolijkheid is in de tehuizen, dat er leven is. Ze vertellen hun ouders: “Ze drinken daar 
gewoon een biertje”. 
 
Ruben ziet dat door het project de eenzaamheid van de ouderen vermindert. ‘Sommige ouderen 
zeggen dat ze de hele week uitkijken naar het uurtje dat de jongere langskomt.’ Het idee van het 
project is dat deelnemende verzorgingshuizen ook onderling matches gaan maken tussen ouderen 
met dezelfde talenten of interesses. De Vriendelijke Transformatie zet hierbij allerlei organisaties in, 
zoals voetbalclubs waar ouderen en jongeren samen naar voetbal kunnen kijken. Ruben: ‘Van 
beide partijen horen we dat ze het een succes vinden.’ 
 
 
Werkproces P2-K1-W1: Bereidt projecten en activiteiten voor 
 
Omschrijving 
De sociaal-cultureel werker bereidt projecten en activiteiten voor op het gebied van kunst, cultuur 
en amusement én op het gebied van sport, spel en recreatie én op het gebied van educatie en 
burgerschap. Hiertoe neemt hij kennis van het plan van aanpak en van de daarin gemaakte keuzes. 
Hij specificeert het plan van aanpak tot concrete activiteiten. Hij gaat na welke groepen van welke 
diensten gebruik kunnen maken. Hij stelt de beginsituatie van de doelgroep vast en maakt 
afspraken met de groepen over de wijze waarop zij ondersteund gaan worden en besluit over de 
gewenste samenstelling van de groep. Vervolgens regelt hij medewerkers/vrijwilligers, materiaal, 
accommodatie en andere voorzieningen en hij verzorgt de publiciteit over de activiteiten. Hij voert 
overleg en maakt afspraken met bij de uitvoering betrokkenen. Tot slot checkt hij nog eens of 
geplande activiteiten voldoende aansluiten bij (de belevingswereld van) de doelgroep. Hij kiest 
ervoor de activiteiten zelf uit te voeren, te laten uitvoeren door vrijwilligers of te delegeren aan een 
deskundige op een specifiek terrein. 
 
Resultaat 
Het plan van aanpak is uitgewerkt tot concrete projecten/activiteiten en de publiciteit is verzorgd. De 
beginsituatie van de doelgroep is helder, de inbreng van medewerkers/vrijwilligers en de 
voorzieningen zijn geregeld. De potentiële doelgroep is op de hoogte van de activiteit/ het project. 
 
Gedrag 
De sociaal-cultureel werker: 

• bespreekt actief met de doelgroep het geplande project/ de geplande activiteit; 

• achterhaalt actief de wensen en verwachtingen van de doelgroep; 

• presenteert het aanbod aan projecten en activiteiten op een boeiende en op de doelgroep 
afgestemde wijze; 

• kiest passende materialen en middelen; 

• regelt tijdig de beschikbaarheid van essentiële middelen en medewerkers/vrijwilligers; 

• informeert de clientgroep en de medewerkers/vrijwilligers duidelijk over hetgeen ze kunnen 
verwachten; 

• kiest weloverwogen een passende wervingsmethode of een passende mix aan 
wervingsmethoden. 

 
 

 
➢ Docent zegt: Jullie doen alsof je Ruben bent. Schrijf het evaluatieverslag over deze activiteit. 
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“Deze opdracht zijn jullie al eerder tegengekomen. Het zou dus niet al te moeilijk moeten zijn om vast 
te stellen waar je over moet schrijven en welke richting je evaluatieverslag op moet.” 
 

➢ Loop rondjes door de klas en controleer of de studenten inderdaad met PLAN bezig zijn. 
Herinner ze aan de stappen die ze overslaan en help ze met de stappen die ze lastig vinden.  

 
Op dag 2 ronden de studenten het evaluatieverslag af (indien nodig)  
 
Stap 2: evalueer het evaluatieverslag 
 

• Studenten wisselen het evaluatieverslag uit met die van een andere groep/ tweetal 

• Studenten geven daarbij aan welke doelen ze gewerkt hebben. 

Doornemen van de revisie checklist → feedback geven in de vorm van suggesties voor verandering. 

Complimenteer de studenten voor het delen van hun verslagen. 

 

AFRONDING 

 
Een korte overhoring van PLAN + WRITE 
 

 

7. LES 7 

 

Let op: deze les moet worden herhaald tot studenten in staat zijn om zelfstandig een evaluatieverslag 
te schrijven waarbij ze alle PLAN + WRITE stappen kunnen zetten. Deze les neemt 4 lessen in beslag 
maar je kunt dit naar behoefte aanpassen. 
 
Overzicht van de les 
Studenten oefenen zelfstandig met het plannen, schrijven, delen en reviseren van 4 
evaluatieverslagen. Voor elk evaluatieverslag stellen studenten doelen en ontvangen zij feedback. 
 
Activiteiten van de leerlingen 

• Studenten schrijven in twee weken in totaal 4 evaluatieverslagen.  

• De leerlingen wisselen de geschreven beschouwing uit en ontvangen & geven feedback. 

 
Materialen 

• Overzicht van de ezelsbruggetjes/ blad voor brainstorm/ PLAN + WRITE planner/ 
Eigenschappen van een goede beschouwing/ Doelen voor een goede schrijfvaardigheid/ 
checklist voor de revisie 

• Kaartjes met aanwijzingen voor PLAN + WRITE 

• Schrijfopdrachten 

• Pen en papier 

 
 

BIED EEN CONTEXT VOOR HET LEREN AAN 
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Gebruik een PowerPoint met daarop kort de stappen van PLAN + WRITE; bespreek kort enkele 
antwoorden van de opdracht van les 3 (aandacht besteden aan de schrijfopdracht). 
 
 

ONTWIKKEL DE STRATEGIE EN ZELF-REGULERING 

 
 
In deze fase moeten de studenten de strategie onder de knie krijgen. Help je studenten bij het plannen 
daarvan.  

• Voor de eerste keer onafhankelijk schrijven: 2 lessen voor het plannen & 2 lessen voor het 
schrijven. De verslagen moeten ook uitgewisseld worden met een klasgenoot dus een van de 
doelen is het houden aan de planning/ afspraak. Studenten die wat langzamer werken 
kunnen: 

o Het evaluatieverslag thuis afschrijven als huiswerk 

o Hulp krijgen van anderen 

o Doorgaan in het programma 

• Leerlingen hebben 4 lessen voor het zelfstandig plannen, schrijven, delen en reviseren van 
evaluatieverslag nummer 2 & 3. 

• Studenten hebben 2 dagen voor het zelfstandig plannen, schrijven, delen en reviseren van 
beschouwing nummer 4. Het plannen en schrijven moet dan vloeiend gaan. 

 

Les 1 t/m 4 
Leerlingen stellen doelen, plannen en schrijven voor een evaluatieverslag. De docent helpt waar nodig 
en geeft feedback. Leerlingen kunnen alle ondersteunende materialen gebruiken. 

 

Opdracht: de studenten evalueren op een eigen activiteit 

 
 

 

Les 5 t/m 8 
Studenten stellen doelen, plannen en schrijven hun tweede evaluatieverslag met behulp van de 
docent. Ze kunnen alle ondersteunende materialen gebruiken. Geef studenten de opdracht om 
stappen die ze vergeten zijn alsnog te zetten. Geef feedback (of laat peers feedback geven) om 
studenten te helpen nieuwe doelen te stellen. 
 
 
Opdracht: de studenten evalueren op een eigen activiteit 

 
 

 
Les 9 t/m 12 
Studenten stellen doelen, plannen en schrijven hun derde evaluatieverslag. Daarbij mogen ze gebruik 
maken van de kaartjes met aanwijzingen maar niet van het blad om te brainstormen/ PLAN + WRITE 
planner. Zeg tegen de leerlingen dat ze in plaats daarvan lijntjespapier gebruiken. Laat zien hoe ze 
een brainstorm organiseren op lijntjespapier. De tekst schrijven ze dan op een ander blad. 
Geef studenten de opdracht stappen alsnog te zetten als ze die hebben overgeslagen. Geef feedback 
(of laat peers feedback geven) om studenten te helpen om nieuwe doelen te stellen. 
 
Geef aan dat het de laatste keer is dat ze hulp mogen vragen. De volgende keer schrijven ze een 
beschouwing als ware het een toets.  
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Opdracht: de studenten evalueren op een eigen activiteit 

 
 

 

 

Les 13 & 14 (= posttest?) 
 
Studenten hebben twee lesuren voor: 

• Doelen stellen 

• Plannen  

• Schrijven 

 
Daarbij mogen zij geen hulpmiddelen gebruiken. Geef de student de opdracht om te plannen voor ze 
schrijven en om de stappen te zetten die ze vergeten zijn.  
 
Posttest (in overleg met docent) 
 

 
 
 

 
 

 

AFRONDING 

 

1. Het is belangrijk dat studenten doelen stellen en dat zij feedback krijgen op hun plannen en 
beschouwingen (van jou of van de peers) 

2. Om dat voor elkaar te krijgen moet de docent rondlopen. Wees er zeker van dat studenten 
plannen voor ze gaan schrijven. Geef alleen hulp als studenten een stap overslaan of de stap 
niet juist uitvoeren. 

3. Geef steeds minder ondersteuning maar denk er wel aan dat de lessen tot doel hebben om 
instructie te geven, niet om te toetsen. 

4. Studenten die achteropkomen, moeten de opdrachten thuis afmaken.  
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BIJLAGE 1 PAPIER VOOR BRAINSTORM 
 

 

Ezelsbruggetjes 
 

Hoe plan je een goed evaluatieverslag? Daarvoor volg je de stappen van PLAN! 

 

PLAN 

P = Besteed aandacht aan de oPdracht 

L= maak een Lijst van je belangrijkste ideeën 

A= voeg Aanvullende ideeën toe 

N= Nummer je hoofdideeën/ deelonderwerpen 

 

 

Hoe plan je verder tijdens het schrijven? Daarvoor volg je de stappen in WRITE! 
 

 

WRITE 

W= Werk vanaf je bouwplan 

R= heRinner je doelen 
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I= Invoegen van signaalwoorden 

T= Toepassen van verschillende soorten zinnen 

E= Expressief taalgebruik  

 

 

 

 

 

BIJLAGE 2 PAPIER VOOR BRAINSTORM 

 
Papier voor brainstorm 

 

Noteer de kern: 

Hoofdideeën/ deelonderwerpen + ondersteunende ideeën voor je evaluatieverslag 
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Inleiding 

            

            

            

            

             

Midden alinea 1 

            

            

            

             

Midden alinea 2 

             

             

             

             

 

Midden alinea 3 

             

             

             

             

 

Midden alinea x 
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Slot 

             

             

             

             

BIJLAGE 3 PLAN + WRITE PLANNER 
 

PLAN + WRITE planner 

 

Planningsstrategie PLAN Aanwijzingen voor elke stap 

1. Besteed aandacht aan de oPdracht Lees de opdracht. Stel vast waarover je 

geacht wordt te schrijven en op welke manier 

je je evaluatieverslag gaat ontwikkelen. 

2. Maak een Lijst van je belangrijkste ideeën Noteer de kern voor je evaluatieverslag. 

Brainstorm over de start, het verloop en het 

resultaat van de evaluatie. Noteer 

deelonderwerpen. 

3. Voeg Aanvullende ideeën toe Werk je deelonderwerpen uit; plaats 

daarvoor details, voorbeelden of 

uitwerkingen. 

4. Nummer je hoofdideeën/ deelonderwerpen Nummer de punten in de volgorde waarin je 

ze zult gebruiken 

 

 

Hoe word je eraan herinnerd om te blijven plannen terwijl je schrijft: WRITE 

 

5. Werk vanaf je bouwplan 

6. heRinner je doelen 

7. Invoegen van signaalwoorden 

8. Toepassen van verschillende soorten zinnen 

9. Expressief taalgebruik  
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Zie de PLAN + WRITE kaartjes met aanwijzingen voor manieren waarop je je inleiding kunt beginnen, 
voor structurerende zinnen en signaalwoorden. Gebruik lijntjespapier voor het brainstormen over 
ideeën. 

 

 

 

BIJLAGE 4 DOELEN VOOR EEN GOEDE 
SCHRIJFVAARDIGHEID 
 

Doelen voor een goede schrijfvaardigheid 

 

1. Blijf bij het onderwerp (neem dus alle delen van de opdracht mee in je uitvoering). 

2. Een evaluatieverslag bestaat uit feiten. Leg dus dingen uit, maak zaken duidelijk, informeer. 
Kortom: werk uit. 

3. Dwaal niet af naar andere zaken: houd focus.  

4. Zorg voor een duidelijke structuur. Gebruik daarvoor signaalwoorden en structurerende zinnen. 

5. Neem duidelijke feiten, voorbeelden, details op in je tekst 

6. Leg je evaluatie zo uit dat de lezer begrijpt waar jij over schrijft. 

7. Gebruik een gevarieerde woordenschat. Houd daarbij rekening met je doelgroep. 

7. Varieer in zinsbouw (eenvoudig, complex, samengesteld) 

8. Probeer grammaticale fouten zoveel mogelijk te vermijden (let met name op het gebruik van de 
werkwoordspelling) 

9 Zorg ervoor dat je evaluatieverslag ‘lekker’ leest.  
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BIJLAGE 5 EIGENSCHAPPEN VOOR EEN GOED 
EVALUATIEVERSLAG 
 

• Methode kiezen: mondeling, schriftelijk, zelfevaluatie door deelnemer.  

• Criteria vaststellen, welke eisen stel je aan de evaluatie, wat moet erin terugkomen, aan 
hand waarvan toets ik of resultaat bereikt is?   

• Evaluatievragen formuleren, wat wil je evalueren, bv je eigen aanpak, doelen, werkplan, 
verloop van het proces.   

• Tijdstip vaststellen (ijk-momenten), aan het eind en/of tussentijds of iedere keer na een 
activiteit?   

• Aantal deelnemers, wie moet erbij aanwezig zijn, alleen personen die er functioneel belang 
bij hebben;   

• Feitelijke uitvoering van de evaluatie. Je kunt werken met evaluatierapporten, 
(feedbackformulieren) of andere methodes. Zie reader methodiek van werken. Is dit niet het 
geval dan moet minimaal het volgende in de evaluatie terugkomen:   

• Naam van de deelnemers/activiteit   

• Naam begeleider   

• Datum rapportage   

• Periode waarop de evaluatie betrekking heeft   

• Doel/onderwerp evaluatie   

• Criteria en de uitkomsten   

• Voorstellen vervolg afspraken   

• Conclusies trekken en actiepunten formuleren/ Persoonlijke conclusie en aanbevelingen   

• Evaluatie verslag schrijven   
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BIJLAGE 6 FORMAT EVALUATIEVERSLAG 
 

TITEL 

Inleiding: WWWWW +A+D+O 
 

Je beschrijft: 

• A= Aanleiding van het project; 

• D= Doel van het project 

• 0= 0pdracht die je moest uitvoeren 

• W= Werkproces: in eigen woorden het werkproces dat past bij het project/activiteit; 

• W=Wie: met wie je geëvalueerd hebt (deelnemers/ medestagiaires/vrijwilligers/professionals enz.); 

• W=Wanneer: datum 

• W=Waarom: de keuze en onderbouwing voor de gekozen evaluatiemethode; 

• W= Welke: de criteria die je vastgesteld hebt: welke eisen stel je aan de evaluatie, wat moet erin 
terugkomen, aan de hand waarvan toets je of het resultaat bereikt is? 

 

Kern: Proces =2, Product 
 

Proces: de start 

• Hoe verliep de voorbereiding: was het project/ activiteit goed gepland? Ben je binnen planning 
gebleven? 

• Waren voldoende middelen aanwezig? Financiële middelen, maar denk ook aan andere middelen, zoals 
communicatiemiddelen, kennis en ervaring. 

• Waren de juiste personen/partijen tijdig bij het project betrokken? Hoe verliep de samenwerking? 

Proces: het verloop 

• Was er voor de juiste aanpak gekozen? Wat ging er goed? Wat kon er beter? 

• Hoe verliep de communicatie? Intern en extern. 

• Kon iedereen zijn afspraken nakomen? 

• Waren er onverwachte gebeurtenissen? Hoe is hiermee omgegaan? Wat kun je de volgende keer doen 
om dit te voorkomen? 

Product: het resultaat 

• Wat heeft het project/activiteit opgeleverd? 

• Is het gewenste resultaat behaald? 
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• Is de kwaliteit geleverd die je wilde leveren? 

 

Slot: Conclusies en aanbevelingen 
 

• In hoeverre is de doelstelling bereikt? 

• Wat zijn de uitkomsten van de evaluatie?  

• Welke conclusies kun je trekken? 

• Welke actiepunten kun je formuleren? 

• Wat zijn de succesfactoren van het project/de activiteit? 

• Persoonlijke conclusie en aanbevelingen 
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Bijlage 7 AANWIJZINGEN VOOR ZINSBOUW 

 

Aanwijzingen voor zinsbouw 

 

1) Maak je zinnen niet te lang! 

a) Maximaal 2 persoonsvormen in 1 zin 

b) Ongeveer 20 woorden per zin 

c) Zorg er wel voor dat korte zinnen wel volledige zinnen zijn (dus geen losstaande zinsdelen) 

 
2) Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort:  

a) Lidwoorden en zelfstandige naamwoorden zo dicht mogelijk bij elkaar houden. 

. 
 
3) Gebruik zoveel mogelijk actie zinnen. 

 
 Niet: Door de voorzitter werd ons tijdens de vergadering de nodige informatie verstrekt. 
 Wel: De voorzitter verstrekte ons tijdens de vergadering de nodige informatie. 
 
 
4) Vermijd naamwoordstijl (werkwoorden worden tot zelfstandige naamwoorden omgewerkt). 

 
 Niet: Door het vroegtijdig treffen van de juiste maatregelen kunt u de afzetting van de 
 kalkdeeltjes op uw kranen en leidingen eenvoudig voorkomen.  
 Wel: als u vroegtijdig de juiste maatregelen treft, kunt u voorkomen dat zich kalkdeeltjes 
 afzetten op uw kranen en leidingen.  
 
5) Heel belangrijk …. Zorg voor afwisseling (lang – kort/ eenvoudiger – complexer). Daardoor leest je 

tekst prettig zonder dat het niveau ‘Jip en Janneke” wordt. 
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BIJLAGE 8 AANWIJZINGEN VOOR WOORDENSCHAT  

Aanwijzingen voor woordenschat 

 

1. Gebruik geen lange woorden (dat wil zeggen meer dan 5 lettergrepen). 

2. Neem geen moeilijke woorden over uit andere bronnen. 

3. Vermijd formele woorden als die niet passen in de rest van je tekst. 

4. Gebruik niet steeds hetzelfde woord; gebruik synoniemen (https://synoniemen.net/) 

5. Pas op met verwijswoorden: 

a) Is duidelijke waar je naar verwijst (‘het’ en ‘ze’ zijn beruchte vage verwijswoorden) 

b) Heb je het juiste verwijswoord gekozen? 

6. Varieer in signaalwoorden 

 

Verband Signaalwoorden 

Opsomming ook, bovendien, daarnaast, vervolgens, verder, om te beginnen, ten 
eerste …, ten tweede …, ten derde, ten slotte 

Tegenstelling maar, echter, toch, ondanks dat …  

Chronologisch  eerst, dan, daarna, eens, toen, vroeger, nu 

Oorzakelijk daardoor, doordat, als gevolg van …, het gevolg is …, dat komt door … 

Toelichting/ voorbeeld bijvoorbeeld, zoals, zo 

Redengevend daarom, omdat, want, immers, namelijk, dat blijkt uit …, aangezien, de 
reden hiervoor is … 

Samenvattend kortom, met andere woorden, al met al  

Conclusie dus, daarom, kortom, al met al 
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BIJLAGE 9 CHECKLIST VOOR REVISIE 

 

Checklist voor de revisie 

 

Zet een plusje als de schrijver aan deze eis voldaan heeft. Plaats een vraagteken als de schrijver nog 
enkele aanpassingen moet maken. 
 
Uitwerking van de inhoud 
□ Aan de schrijfopdracht wordt volledig voldaan. Inleiding, kern en slot zijn volledig uitgewerkt. 

□ De verschillende deelonderwerpen worden goed uitgewerkt. Daarvoor gebruikt de schrijver 

 feitelijke informatie, voorbeelden of nadere uitleg.  

□ De verstrekte informatie zorgt ervoor dat de lezer begrijpt waar de tekst over gaat. 

□ De schrijver is objectief in zijn evaluatie. 

 
 
Structuur, eenheid en samenhang 

□ Het onderwerp komt duidelijk in het stuk naar voren. 

□ De schrijver dwaalt niet af; hij blijft bij het onderwerp 

□ De tekst is goed gestructureerd. De rode draad is goed te volgen. 

□ Het onderscheid tussen de inleiding, het middendeel en het slot is goed herkenbaar. 

□ De schrijver gebruikt signaalwoorden en structurerende zinnen om verbanden tussen zinnen 

 en alinea’s te verduidelijken.  
 
Woordenschat 

□ Goede woordkeus; woorden zijn passend, specifiek en gevarieerd. 

□ De schrijver gebruikt voldoende synoniemen. 

□ De schrijver past zijn woordkeus aan op het publiek. Lastige woorden worden uitgelegd, de 

 toon van het geheel (formeel/ informeel; spreektaal/ schrijftaal) sluit aan op het publiek. 
 
Zinsbouw, grammatica en spelling 
□ Variatie in zinsbouw (lengte/ structuur). 

□ Weinig fouten in spelling en grammatica 

□ Weinig fouten in interpunctie (punten, komma’s en dergelijke) 
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BIJLAGE 10 PLAN +WRITE KAARTJES MET AANWIJZINGEN 
PLAN + WRITE kaartjes met aanwijzingen 

 

De inleiding 
 

• Begin met het trekken van de aandacht 

• Introduceer vervolgens je onderwerp 
o Probleem beschrijven 
o Kwestie/ maatregel uitleggen 

 

 

De eerste alinea van het middeldeel 
 

• Praat deze alinea vast aan de inleiding door het gebruik van een structurerende zin waarin 
je aankondigt wat er komen gaat in de rest van de alinea. 

 
             Of 
 

• Gebruik een signaalwoord 
o Om te beginnen … 
o In de eerste plaats … 
o Allereerst …  
o Ten eerste …  
o …. 

 

• Werk de eerste zin van de alinea uit met toelichting/ voorbeelden/ feiten 

• Gebruik ook daarbij signaalwoorden: 
o Namelijk 
o Immers 
o Zo 
o Bijvoorbeeld 
o … 

 

De resterende alinea’s van het middendeel 
 

• De gouden regel: praat alinea’s aan elkaar. Dat doe je met 
o Signaalwoorden → varieer! Zie aanwijzingen voor de woordenschat. 

o Structurerende zinnen als je een nieuw deelonderwerp aansnijdt. Je kondigt met 
die zin aan wat er gaat komen. 

 

De slotalinea 
 

• Praat deze alinea vast aan het middendeel. Gebruik daarvoor een signaalwoord. 

• Inhoud → maak je keuze: 

o Korte samenvatting van het voorafgaande 
o Een afweging van voor- en nadelen 

o Een aanbeveling indien oplossingen besproken zijn 
• Antwoord op je hoofdvraag = hoofdgedachte 

 

Hoe trek je de aandacht? 

• Stel een aantal vragen die tot nadenken stemmen. Let op: je eindigt met 1 hoofdvraag. 

• Schrijf een korte anekdote. Let op: die moet wel aansluiten op het onderwerp. 

• Maak gebruik van een voorbeeld. 
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• Gebruik de actualiteit. 
• Geef een historische schets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategisch schrijven: het 

evaluatieverslag 
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Reader voor studenten 

LESSENREEKS STRATEGISCH SCHRIJVEN 

Gebaseerd op de PLAN+WRITE aanpak  

(De La Paz, 2008)  

 

 

 

Strategisch schrijven: het evaluatieverslag 
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Strategisch schrijven: het evaluatieverslag 
 

Reader voor studenten 

 

 

 

 
 

Een aanpak volgens de Self-Regulated Strategy Development strategie (SRSD), gebaseerd op 

de PLAN+WRITE lessen van Susan De La Paz (in Powerful Writing Strategies for all Students, 

door Karen R. Harris, Steve Graham, Linda H. Mason, Barbara Friedlander, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 Nicole Schreibers 
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1. Ezelsbruggetjes 

 

 

Ezelsbruggetjes 
 

Hoe plan je een goed evaluatieverslag? Daarvoor volg je de stappen van PLAN! 

 

PLAN 

P = Besteed aandacht aan de oPdracht 

L= maak een Lijst van je belangrijkste ideeën 

A= voeg Aanvullende ideeën toe 

N= Nummer je hoofdideeën/ deelonderwerpen 

 

 

 
 
 
Hoe plan je verder tijdens het schrijven? Daarvoor volg je de stappen in WRITE! 
 
 
 
 

 

WRITE 

W= Werk vanaf je bouwplan 

R= heRinner je doelen 

I= Invoegen van signaalwoorden 

T= Toepassen van verschillende soorten zinnen 

E= Expressief taalgebruik  
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2. Papier voor brainstorm 

 

Papier voor brainstorm 

 

Noteer de kern: 

Hoofdideeën/ deelonderwerpen + ondersteunende ideeën voor je evaluatieverslag 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Inleiding 
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Midden alinea 1 

            

            

            

             

Midden alinea 2 

             

             

             

             

 

Midden alinea 3 

             

             

             

             

 

Midden alinea x 

             

             

             

             

 

Slot 
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3. Plan + Write planner 

 

PLAN + WRITE planner 

  

Planningsstrategie PLAN Aanwijzingen voor elke stap 

1. Besteed aandacht aan de oPdracht Lees de opdracht. Stel vast waarover je 

geacht wordt te schrijven en op welke manier 

je je evaluatieverslag gaat ontwikkelen. 

2. Maak een Lijst van je belangrijkste ideeën Noteer de kern voor je evaluatieverslag. 

Brainstorm over de start, het verloop en het 

resultaat van de evaluatie. Noteer 

deelonderwerpen. 

3. Voeg Aanvullende ideeën toe Werk je deelonderwerpen uit; plaats 

daarvoor details, voorbeelden of 

uitwerkingen. 

4. Nummer je hoofdideeën/ deelonderwerpen Nummer de punten in de volgorde waarin je 

ze zult gebruiken 

 

 

Hoe word je eraan herinnerd om te blijven plannen terwijl je schrijft: WRITE 

 

5. Werk vanaf je bouwplan 

6. heRinner je doelen 

7. Invoegen van signaalwoorden 

8. Toepassen van verschillende soorten zinnen 

9. Expressief taalgebruik  

Zie de PLAN + WRITE kaartjes met aanwijzingen voor manieren waarop je je inleiding kunt beginnen, 
voor structurerende zinnen en signaalwoorden. Gebruik lijntjespapier voor het brainstormen over 
ideeën. 
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4. Doelen voor een goede schrijfvaardigheid 

 

 

Doelen voor een goede schrijfvaardigheid 

 

1. Blijf bij het onderwerp (neem dus alle delen van de opdracht mee in je uitvoering). 

2. Een evaluatieverslag bestaat uit feiten. Leg dus dingen uit, maak zaken duidelijk, informeer. 
Kortom: werk uit. 

3. Dwaal niet af naar andere zaken: houd focus.  

4. Zorg voor een duidelijke structuur. Gebruik daarvoor signaalwoorden en structurerende zinnen. 

5. Neem duidelijke feiten, voorbeelden, details op in je tekst. 

6. Leg je evaluatie zo uit dat de lezer begrijpt waar jij over schrijft. 

7. Gebruik een gevarieerde woordenschat. Houd daarbij rekening met je doelgroep. 

7. Varieer in zinsbouw (eenvoudig, complex, samengesteld). 

8. Probeer grammaticale fouten zoveel mogelijk te vermijden (let met name op het gebruik van de 
werkwoordspelling). 

9 Zorg ervoor dat je evaluatieverslag ‘lekker’ leest.  
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5. Eigenschappen voor een goed evaluatieverslag 

 

 

• Methode voor evaluatie kiezen: mondeling, schriftelijk, zelfevaluatie door deelnemer.   

• Criteria vaststellen, welke eisen stel je aan de evaluatie, wat moet erin terugkomen, aan 
hand waarvan toets ik of resultaat bereikt is?   

• Evaluatievragen formuleren, wat wil je evalueren, bv je eigen aanpak, doelen, werkplan, 
verloop van het proces.   

• Tijdstip vaststellen (ijk-momenten), aan het eind en/of tussentijds of iedere keer na een 
activiteit?   

• Aantal deelnemers, wie moet erbij aanwezig zijn, alleen personen die er functioneel belang 
bij hebben.   

• Feitelijke uitvoering van de evaluatie. Je kunt werken met evaluatierapporten, 
(feedbackformulieren) of andere methodes. Is dit niet het geval dan moet minimaal het 
volgende in de evaluatie terugkomen:   

• Naam van de deelnemers/activiteit   

• Naam begeleider   

• Datum rapportage   

• Periode waarop de evaluatie betrekking heeft   

• Doel/onderwerp evaluatie   

• Criteria en de uitkomsten   

• Voorstellen vervolg afspraken   

• Conclusies trekken en actiepunten formuleren/ Persoonlijke conclusie en aanbevelingen   

• Evaluatie verslag schrijven   
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6. Format evaluatieverslag 

TITEL 

Inleiding: WWWWW +A+D+O 

 

Je beschrijft: 

• A= Aanleiding van het project; 

• D= Doel van het project 

• 0= 0pdracht die je moest uitvoeren 

• W= Werkproces: in eigen woorden het werkproces dat past bij het project/activiteit; 

• W=Wie: met wie je geëvalueerd hebt (deelnemers/ medestagiaires/vrijwilligers/professionals enz.); 

• W=Wanneer: datum 

• W=Waarom: de keuze en onderbouwing voor de gekozen evaluatiemethode; 

• W= Welke: de criteria die je vastgesteld hebt: welke eisen stel je aan de evaluatie, wat moet erin 

terugkomen, aan de hand waarvan toets je of het resultaat bereikt is? 

 

Kern: Proces =2, Product 

 

Proces: de start 

• Hoe verliep de voorbereiding: was het project/ activiteit goed gepland? Ben je binnen planning 
gebleven? 

• Waren voldoende middelen aanwezig? Financiële middelen, maar denk ook aan andere middelen, zoals 
communicatiemiddelen, kennis en ervaring. 

• Waren de juiste personen/partijen tijdig bij het project betrokken? Hoe verliep de samenwerking? 

Proces: het verloop 

• Was er voor de juiste aanpak gekozen? Wat ging er goed? Wat kon er beter? 

• Hoe verliep de communicatie? Intern en extern. 

• Kon iedereen zijn afspraken nakomen? 

• Waren er onverwachte gebeurtenissen? Hoe is hiermee omgegaan? Wat kun je de volgende keer doen 
om dit te voorkomen? 

Product: het resultaat 

• Wat heeft het project/activiteit opgeleverd? 

• Is het gewenste resultaat behaald? 

• Is de kwaliteit geleverd die je wilde leveren? 
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Slot: Conclusies en aanbevelingen 

 

• In hoeverre is de doelstelling bereikt? 

• Wat zijn de uitkomsten van de evaluatie?  

• Welke conclusies kun je trekken? 

• Welke actiepunten kun je formuleren? 

• Wat zijn de succesfactoren van het project/de activiteit? 

• Persoonlijke conclusie en aanbevelingen 
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7. Aanwijzingen voor zinsbouw 

 

Aanwijzingen voor zinsbouw 

 

6) Maak je zinnen niet te lang! 

a) Maximaal 2 persoonsvormen in 1 zin 

b) Ongeveer 15-20 woorden per zin 

c) Zorg er wel voor dat korte zinnen wel volledige zinnen zijn (dus geen losstaande zinsdelen) 

 
7) Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort:  

a) Lidwoorden en zelfstandige naamwoorden zo dicht mogelijk bij elkaar houden. 

. 
 
8) Gebruik zoveel mogelijk actie zinnen. 

 
 Niet: Door de voorzitter werd ons tijdens de vergadering de nodige informatie verstrekt. 
 Wel: De voorzitter verstrekte ons tijdens de vergadering de nodige informatie. 
 
 
9) Vermijd naamwoordstijl (werkwoorden worden tot zelfstandige naamwoorden omgewerkt). 

 
 Niet: Door het vroegtijdig treffen van de juiste maatregelen kunt u de afzetting van de 
 kalkdeeltjes op uw kranen en leidingen eenvoudig voorkomen.  
 Wel: Als u vroegtijdig de juiste maatregelen treft, kunt u voorkomen dat zich kalkdeeltjes 
 afzetten op uw kranen en leidingen.  
 
10) Heel belangrijk …. Zorg voor afwisseling (lang – kort/ eenvoudiger – complexer). Daardoor leest je 

tekst prettig zonder dat het niveau ‘Jip en Janneke’ wordt. 
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8. Aanwijzingen voor woordenschat 

 

Aanwijzingen voor woordenschat 

 

1. Gebruik geen lange woorden (dat wil zeggen meer dan 5 lettergrepen). 

2. Neem geen moeilijke woorden over uit andere bronnen. 

3. Vermijd formele woorden als die niet passen in de rest van je tekst. 

4. Gebruik niet steeds hetzelfde woord; gebruik synoniemen (https://synoniemen.net/) 

5. Pas op met verwijswoorden: 

c) Is duidelijke waar je naar verwijst (‘het’ en ‘ze’ zijn beruchte vage verwijswoorden) 

d) Heb je het juiste verwijswoord gekozen? 

6. Varieer in signaalwoorden 

 

 

Verband Signaalwoorden 

Opsomming ook, bovendien, daarnaast, vervolgens, verder, om te beginnen, ten 
eerste …, ten tweede …, ten derde, ten slotte 

Tegenstelling maar, echter, toch, ondanks dat …  

Chronologisch  eerst, dan, daarna, eens, toen, vroeger, nu 

Oorzakelijk daardoor, doordat, als gevolg van …, het gevolg is …, dat komt door … 

Toelichting/ voorbeeld bijvoorbeeld, zoals, zo 

Redengevend daarom, omdat, want, immers, namelijk, dat blijkt uit …, aangezien, de 
reden hiervoor is … 

Samenvattend kortom, met andere woorden, al met al  

Conclusie dus, daarom, kortom, al met al 
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9. Checklist voor revisie 

 

Checklist voor de revisie 

 

Zet een plusje als de schrijver aan deze eis voldaan heeft. Plaats een vraagteken als de schrijver nog 
enkele aanpassingen moet maken. 
 
Uitwerking van de inhoud 

□ Aan de schrijfopdracht wordt volledig voldaan. Inleiding, kern en slot zijn volledig uitgewerkt. 

□ De verschillende deelonderwerpen worden goed uitgewerkt. Daarvoor gebruikt de schrijver 

 feitelijke informatie, voorbeelden of nadere uitleg.  

□ De verstrekte informatie zorgt ervoor dat de lezer begrijpt waar de tekst over gaat. 

□ De schrijver is objectief in zijn evaluatie. 

 
 
Structuur, eenheid en samenhang 

□ Het onderwerp komt duidelijk in het stuk naar voren. 

□ De schrijver dwaalt niet af; hij blijft bij het onderwerp 

□ De tekst is goed gestructureerd. De rode draad is goed te volgen. 

□ Het onderscheid tussen de inleiding, het middendeel en het slot is goed herkenbaar. 

□ De schrijver gebruikt signaalwoorden en structurerende zinnen om verbanden tussen zinnen 

 en alinea’s te verduidelijken.  
 
Woordenschat 

□ Goede woordkeus; woorden zijn passend, specifiek en gevarieerd. 

□ De schrijver gebruikt voldoende synoniemen. 

□ De schrijver past zijn woordkeus aan op het publiek. Lastige woorden worden uitgelegd, de 

 toon van het geheel (formeel/ informeel; spreektaal/ schrijftaal) sluit aan op het publiek. 
 
Zinsbouw, grammatica en spelling 

□ Variatie in zinsbouw (lengte/ structuur). 

□ Weinig fouten in spelling en grammatica 

□ Weinig fouten in interpunctie (punten, komma’s en dergelijke) 
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10. Opdracht bij les 1 

 

Deze maand hebben jullie voor jongeren een survivalmiddag georganiseerd en uitgevoerd zodat deze 

jongeren weer een beetje in beweging komen. Voor deze survivalmiddag heb je samen met enkele 

vrijwilligers een survivalparcours uitgezet waarbij de jongeren moesten klimmen, klauteren, tijgeren, 

rennen en ook behendig moesten zijn. De jongeren moesten zich van tevoren aanmelden bij het 

plaatselijke Jongerencentrum om deel te nemen aan de activiteit. De kosten waren 1 euro en de 

activiteit was geschikt voort jongeren van 10 tot en met 15 jaar oud. 

 

Schrijf een evaluatieverslag waarin je aangeeft waarover je gaat evalueren, wat je gedaan hebt, hoe 

je het gedaan hebt en met wie, wat er goed ging en wat er beter kan. Je gaat concreet in op je 

punten van kritiek: noem het punt, beschrijf wat er misging, geef de oorzaak of de oorzaken aan, 

geef het gevolg of de gevolgen ervan aan. Je eindigt met wat je hebt geleerd in de fase van 

voorbereiding, uitvoering, controle, oplevering. 

 

Je evaluatieverslag wordt gelezen door de sociaal cultureel werker van het Jongerencentrum. 
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11. Opdracht bij les 2.1 Evalueer een evaluatieverslag 

 

Dag 1 
 

Voorbeeld evaluatieverslag  

PROJECTGROEP LIEMERS VITAAL MIDDELBARENSCHOOL:  

Binnen het project Liemers Vitaal zat ik (X) in de projectgroep middelbare school. Onze projectgroep 

bestond uit twee studenten van het Rijn IJsel (Sociaal werk) en uit twee studenten van de HAN 

(Social Work en Verpleegkunde). Onze projectopdracht was al snel duidelijk, omdat onze 

opdrachtgever XX  een duidelijk omschrijving had wat hij graag zou willen bereiken met dit project. In 

grote lijnen was het project al duidelijk, alleen wij moesten nog invulling gaan geven hoe we het 

project zouden gaan aanbieden aan middelbare school leerlingen. Wij hadden al snel duidelijk hoe 

we het project invulling wouden geven, dit hebben we gedaan doormiddel van een challenges week. 

Een week lang gaan eerste en tweedejaars klassen van het XX College de strijd aan voor de “Fitste 

klas”. De challenges week hebben we uitgewerkt op papier. We hebben een nieuwbrief en flyer 

gemaakt om klassen te werven, een uitwerking van de challenges met een uitleg, een schematisch 

overzicht en een puntentelling, en als laatste hebben we een introductievideo gemaakt, zodat de 

leerlingen en docenten kennis met ons konden maken, een uitleg van de challenges week zouden 

krijgen en gemotiveerd zouden worden. Doormiddel van onze contactpersoon van het XX College 

(XX) hebben we helaas alleen klassen kunnen werven, omdat de uitvoering van ons project niet door 

kon gaan wegens coronabesmettingen op het XX College. We hebben het project nog goed weten te 

eindigen door al onze documenten volledig te maken en een volledig draaiboek te maken en deze te 

overhandigen aan de volgende projectgroep. Als ik spreek vanuit mezelf hebben we alsnog veel uit 

het project gehaald, maar er had wel meer ingezeten. Dit had te maken met corona en onze 

samenwerking. Door corona was onze projectgroep bijna nooit fysiek compleet en ontstond er vaak 

onduidelijkheid en verwarring. Hierdoor was onze samenwerking ook niet optimaal omdat veel 

werkzaamheden bleven liggen, maar op het laatste moment vaak door dezelfde mensen werd 

opgelost.  

PROCES PROJECTGROEP LIEMERSVITAAL MIDDELBARENSCHOOL:  

De samenwerking binnen onze projectgroep verliep in het begin erg goed. Iedereen was erg 

gemotiveerd om aan het project te werken. We hebben ook samen een 

samenwerkingsovereenkomst gemaakt, wie welke rol had binnen de projectgroep. We hadden als 

snel duidelijk hoe we het project invulling wouden geven. De samenwerking begon vanaf dat 

moment erg stroef te lopen omdat er verschillende documenten gemaakt moesten worden en 

corona steeds meer invloed had. De voorzitter deed haar best om elke week een overzicht te maken 

wie wat zou doen, maar heel vaak werden deze afspraken niet nagekomen. De werkzaamheden 

kwamen vaak op dezelfde mensen terecht en dit begon mij erg te irriteren. Ik werd minder 

gemotiveerd. Midden in het project werd ik voorzitter dat vond ik zelf erg fijn. Door corona was er 

veel onduidelijkheid binnen de groep omdat we elkaar bijna niet meer fysiek zagen. Een aantal 

groepsleden werden erg laks en ik had het gevoel dat ik alles zelf maar aan het maken en oplossen 

was, maar ik ben blij met ons eindresultaat. Ik vond het een erg leuk en leerzaam project, ook om in 

een andere onbekende omgeving bezig te zijn. Ik had er graag meer uit willen halen, maar helaas is 

dat niet gelukt. 
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12. Opdracht bij les 2.2 Evalueer een evaluatieverslag 

 

Dag 2 
 

Voorbeeld evaluatieverslag 

PROJECTGROEP LIEMERS VITAAL BASSISCHOOL:  

Wij 3 meiden van de opleiding Sociaal Cultureel Werker in Doetinchem deden mee aan het project 

Liemers Vitaal. Samen waren we ingedeeld met 2 andere studenten van de HAN. Zij deden beide een 

andere opleiding, Social Work en Tandheelkunde. We kregen de opdracht om de kinderen van 

basisscholen in Westervoort een wat fittere en gezondere leefstijl te laten krijgen door middel van 

een app waar ze door challenges fitcoins konden verdienen en daarmee gezonde producten konden 

kopen. Wij kwamen als groepje al snel tot de conclusie dat niet iedereen van basisschoolklassen een 

mobieltje heeft. We moesten dus iets nieuws verzinnen. Iedereen in het groepje had leuke 

verschillende ideeën. We hebben ervoor gekozen om een aantal simpele challenges op te stellen 

voor de deelnemende klassen die ze konden uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld, met de fiets naar school 

komen, fruit meenemen in plaats van een koekje, etc. Als prijs kon de winnende klas een middagje 

lazergamen winnen. XX gaf ons deze tip, hij zei dat er lazergame wapens ter beschikking waren 

hiervoor dus dat dit geen geld ging kosten. 

We hebben voor het bedenken van de challenges een verdeling gemaakt. Iedereen uit het groepje 

bedacht 2 challenges en werkte deze uit voor het plan van aanpak. Vanuit het plan van aanpak 

hebben we een draaiboek gemaakt. Ook hiervoor hebben we een goede verdeling gemaakt wie welk 

onderdeel van het draaiboek ging maken. Af en toe was het lastig contact maken onderling, omdat 

we vanwege het coronavirus niet meer naar Westervoort konden komen. We hadden de lessen via 

teams en maakte afspraken via de gemaakte groepschat op WhatsApp. De challenges waren een 

groot succes, alle gevraagde klassen hebben meegedaan! Het was zelfs zo’n groot succes dat we een 

stukje in de krant krijgen over ons project. 

We merkten binnen het groepje wel dat de communicatie soms wat stroef ging als we niet als groep 

op locatie konden zijn. Als het via WhatsApp en teams ging merkte je al gauw mensen soms niet 

reageerde, of dat de motivatie wat daalden. We hebben als groepje een mooi project neergezet 

ondanks alle maatregelen omtrent het coronavirus en daar mogen we trots op zijn!! 

PROCES PROJECTGROEP LIEMERS VITAAL BASSISCHOOL: 

Het proces is goed verlopen. In het begin waren we zoekend naar inhoud van het project en onze 

werkverdeling. Naar een goede brainstorm sessie, wisten we al snel wat we moesten doen en hoe 

we hier een goede invulling aan konden geven. De fases hebben we allemaal goed en op tijd 

behandeld, zodat we goed door konden werken.  

Qua samenwerking verliep het soms wat stroef. In het begin kwamen we de afspraken goed en op 

tijd na, omdat we nog fysiek bij elkaar kwamen.  Later werd dit minder omdat we door corona steeds 

meer online werkte en we geen vaste overleg momenten hadden ingepland. Wel hebben we samen 

gekeken naar goede oplossingen en hebben we uiteindelijk een mooi resultaat behaald. 
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13. Opdracht bij les 2.3 Evalueer een evaluatieverslag 

 

Dag 3 
 

Voorbeeld evaluatieverslag 

PROJECTGROEP LIEMERS VITAAL DE NATIONALE DIABETES CHALLENGE:  

Binnen het project Liemers Vitaal zat ik (X) in een project genaamd De Nationale Diabetes Challenge. 

Dit project deed ik samen met 4 andere studenten van De Han. 3 studenten daarvan volgen de 

opleiding verpleegkundige en 1 studente volgt de opleiding Social Work. 

De Diabetes Challenge is een jaarlijks beweegprogramma van de Bas van de Goor Foundation. 

Deelnemers wandelen ongeveer 20 weken lang samen met hun zorgverlener, welzijnsprofessional 

en/ of buurtsportcoach één keer per week in eigen buurt. Samen trainen zij toe naar de feestelijke 

finale. Deelnemers ervaren middels de Diabetes Challenge op een veilige en gezellige manier wat het 

effect is van bewegen op hun gezondheid en diabetes. Gedurende de wandelingen is er ook aandacht 

voor andere leefstijlfactoren dan bewegen. Deelnemers zijn stap voor stap op weg naar een gezonde 

toekomst. 

De opdrachtgever van dit project is XX. Voor dit project moest het volgende gedaan worden. Wij 

moesten een plan maken zodat de opdrachtgever 20 weken van tevoren gelijk zou kunnen beginnen. 

Hierbij moesten wij looproutes uitplannen, mensen lokken en samenwerkingen aangaan om mensen 

en professionals te werven. 

Wij hebben als groep samen ondanks de corona periode vee af kunne krijgen. We hebben een 

volledig draaiboek klaar kunnen maken met daarin een uitgebreide sociale kaart, 12 wandelroutes, 

een flyer/ poster, een voorstelbrief voor de zorgprofessionals, een brief voor de wandelaars, een 

begroting en een duidelijke overdracht voor de volgende groep die dit project gaan overnemen. 

 

PROCES PROJECTGROEP LIEMERS VITAAL DE NATIONALE DIABETES CHALLENGE 

Het proces is erg goed verlopen. In het begin was ik bang dat de rest van mijn groepje een beetje op 

mij neer zouden kijken omdat ik als enige een mbo student ben en hun allemaal hbo studenten zijn. 

Maar dit bleek gelukkig helemaal niet het geval te zijn. Ze maakt totaal geen onderscheid tussen mij 

en hen en daar was ik natuurlijk erg blij mee. Ik hoorde al snel dat hun beoordeling totaal niet streng 

zou zijn maar die van mij daarin tegen wel. Maar gelukkig zeiden ze al snel dat ze mij daarin zouden 

helpen zodat ik niet alles zelf hoefde te doen.  

De samenwerking was erg fijn, iedereen voelde zich op zijn gemak en konden het goed met elkaar 

vinden. We hebben de taken goed verdeeld zodat niet de een veel meer zou doen als de ander. En 

iedereen heeft zich er ook goed aan gehouden. 
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14. Opdracht les 3 

 
Evaluatieverslag 
XX College Online 

Vanaf 1 maart 2021 ben ik vanuit huis online de studenten gaan ondersteunen, dit was een nieuwe 

en unieke kans. 

Samen met andere stagiaires werden wij aangewezen op een nieuwe  klas en kregen wij nieuwe 

opdrachten. Het begeleiden van specifieke individu en ik kreeg een extra optie om online te 

ondersteunen, dit had mee te maken dat mijn reistijd vrij extreem was en dit eventueel een mooie 

uitdaging kon zijn. 

Vanuit hier kon ik ook op onderzoek gaan om te kijken hoe ik ze het beste kon ondersteunen. 

Vanwege de onder meer gedragsproblematiek, ontwikkeling - problematiek of psychiatrische 

problematiek studenten  is dit een flinke uitdaging. 

Met mijn ervaring van de afgelopen jaren had ik een aardig gevoel hoe ik mij zo openen tegen over 

de leerlingen die mij niet kennen. Door een kleine research online te doen om mijn bevestiging over 

de juiste aanpak te bevestigen en overleg met YY (eind verantwoordelijk persoon) kwam ik uit op een 

openingstekst die ik in eerste instantie zou gebruiken op WhatsApp. 

We kozen voor WhatsApp en bijvoorbeeld niet de mail omdat daar de aandacht groter licht bij de 

jeugd. We hebben in het verleden contact proberen te leggen via de mail maar daar komt amper een 

reactie op terug. 

Mede door research en ervaring kwamen wij op uit dat als je door Whatsapp te gebruiken kan je ook 

sneller en meer vast contact houden door de kleinere berichten te sturen en daardoor een gesprek 

te creëren en een stukje houvast. 

Door overleg en mijn intuïtie hebben we besloten het volgende te sturen naar de kinderen die ik 

moest benaderen om online hulp aan te bieden: 

Openingstekst  

Goedemorgen topper! 

Het zou best kunnen zijn dat je mijn naam eerder hebt voorbij zien komen, ik ben XX en ik assisteer YY 

met zijn werkzaamheden.  

Het zijn vervelende tijden en het zal natuurlijk soms moeizaam gaan met aan het werk tegaan voor 

school. Maar zodra je aan de slag gaat/bent en je hebt een vraag/al klaar/meer werk wil of iets 

anders dan kan je mij een bericht doen! 

In de toekomst zal ik vaker proberen contact met je op te nemen om te vragen hoe de stand van 

zaken is met je thuiswerk. Het hoeft niet altijd uitgebreid, als de communicatie maar duidelijk is. 

Vergeet niet dat er een rooster is met welke dag je naar school moet komen. Als je niet kan of wat 

dan ook, neem aub contact op met YY of mij! 

Je mag mij ook mailen! xxxxxxx@live.nl 

Groetjes XX! 



SRSD- SCHRIJFSTRATEGIE IN HET MBO  161 

Met dit bericht heb ik meerdere studenten proberen te bereiken, sommige met en sommige zonder 

succes. Daarover later meer. 

We hebben de klas in verschillende groepjes verdeeld hieronder de schema: 

In de schema staat precies in hoe laat de vaste dagen zijn/of ze thuis zijn/noodopvang etc. 

Vanuit hier wist ik dus wie ik elke dag moest gaan benaderen. 

Evaluatie met YY een week later 

Na dat we dit een week hebben uitgeprobeerd kwam er een situatie voor waarin YY op de maandag 

had herhaald dat als er iets is terwijl ze thuis zitten ze mij konden benaderen. 

Er was één meid die er boven uitsprong en aangaf geen contact met mij te hebben gehad. Uit mijn 

gesprek geschiedenis kon ik aangeven dat er wel poging is gemaakt om contact te leggen, alleen geen 

reactie gehad. Door de geen blauwe vinkjes zou ze het of niet gelezen hebben of de functie uit 

hebben staan en er is nog een optie dat ze het gesprek zou kunnen hebben verwijderd.  

Tijdens het evalueren hoe de eerste week ging kwamen we er op neer dat we moesten proberen om 

ze meer met mij in contact te laten komen.  Het is namelijk ontzettend moeilijk om kinderen te 

motiveren die al te doen hebben met hun gedragsproblematiek etc, om die naar school te krijgen 

tijdens de COVID periode. Laat staan thuis aan het werk te gaan. 

Tijdens de evaluatie waren er ook paar positieve uitzonderingen. Waaronder één student die mij aan 

het werk kon zetten. Wij gebruikte namelijk ook de app ‘Teams’ en vanuit de app kon ik bij de 

administratie gedeelte, toetsen etc. 

Ze had toetsen nodig van o.a rekenen en veel meer. Uiteindelijk spendeerde ik een paar uur lang om 

alles om te zetten van Word naar PDF bestanden en andersom. De bestanden bevatte namelijk ook 

de antwoorden, die moest ik er eerst uithalen en dan opsturen. 

Na de eerste week konden kwamen we er dus o.a achter dat sommige totaal geen interesse erin 

hadden en dat was prima. Ik kon mij focussen op de kinderen die wel hulp nodig hadden. 

Bij de feedback kreeg ik te horen dat ik bij sommige geen moeite meer moest doen. 

Sommige kenden mij niet en dat viel ook terug op een situatie. 

L. ging afvragen wie ik was, ze kende mij niet. Ondanks natuurlijk de intro bericht en Remko’s 

mededeling was het niet voldoende, ze vond het niet leuk dat een vreemd persoon haar ging 

benaderen waar ze geen gezicht bij had. Met dit te horen gekregen hebben we het maar anders 

opgelost. Ze kreeg een andere stagiaire aangewezen die ze wel eerder had gezien. Voortaan moet ik 

eigenlijk ze allemaal hebben te zien om dit punt te kunnen verbeteren en dan wel impact te kunnen 

hebben. 

 

Mijn mening 

Ik was het eens met de feedback ondanks de situatie dat ik thuis zat online te helpen moest ik 

sommige maar laten gaan. Ik was blij dat ik wel invloed kon hebben op een paar individu’s. Ik vond 

het wel jammer dat degene die geen hulp wouden hebben het mij zelf niet hebben gezegd. 

Ben overigens trots dat ik deze unieke kans wel heb kunnen pakken en kan zeggen dat we alles eraan 

hebben gedaan om succes te beleven 
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15. Opdracht les 4 

 

Organiseer ‘Meidensport’ (10-13 jaar), donderdag/vrijdagmiddag vanaf mei-juli 2020. Doel: 

vrijetijdsbesteding, beweging, signalering hulpvragen, verbinden met elkaar. 

 

Elke week sportte je met meiden. Op de vrijdagmiddag in het jongerencentrum en sinds de zomer 

ging je ook in kleine groepjes met de meiden naar de sportschool. Dit is een perfecte manier om 

jongeren 1 op 1 aandacht te geven en tegelijkertijd gezond bezig te zijn. Sporten is gewoon leuk, het 

werkt verbindend en helpt meiden over grenzen kijken. Ze leerden er van alles: - Ze sporten met 

onbekende meiden en verschillende leeftijden door elkaar. - De meiden leren dat ze meer kunnen 

dan ze in eerste instantie dachten te kunnen omdat ze bij een training elke keer wat verder gaan. 

Juist als ze denken dat ze niet meer kunnen, worden ze gestimuleerd nog even door te gaan. - Door 

fysieke inspanning te leveren is er ook minder tijd om bezig te zijn met de ander en de bijbehorende 

conflicten. 

 

Evalueer de activiteit met de meiden en geef een terugkoppeling door middel van een 

evaluatieverslag aan de leiding van het jongerencentrum. Besteed aandacht aan de voorbereiding, de 

uitvoering en het resultaat van de evaluatie en geef conclusies en aanbevelingen. 

Gegevens die je mist, mag je zelf verzinnen. 
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16. Opdracht les 5.1 en 5.2 

 

Casus meneer de Haas 

Werkproces B1-K1-W4: Behartigt belangen 

Je loopt tijdens je opleiding sociaal werker stage als consulent bewonerszaken bij 

woningbouwcorporatie De Dukdalf. Je loopt daar nu drie maanden stage en je hebt het erg naar je 

zin. Je helpt graag mensen en je vindt dat je dat in je werk goed kan doen. Mensen komen met de 

meest uiteenlopende vragen bij jou. Vandaag heb je een afspraak met meneer de Haas. Er schijnt iets 

mis te zijn met de huurtoeslag die hij zou moeten ontvangen. Het was een heel onduidelijk verhaal 

wat je te horen kreeg toen hij belde met een vraag over de huurtoeslag. Meneer de Haas is slecht ter 

been en daarom heb je je werk zo ingedeeld dat je bij hem langs kan. 

Wanneer je bij meneer de Haas aanbelt, blijkt de bel niet te werken. Gelukkig reageert meneer wel 

op het klapperen met de brievenbus. Meneer de Haas gaat er eens gezellig voor zitten en staat erop 

dat jij een kopje thee met hem drinkt. 

Je wil graag weten hoe het nu zit met de vraag over de huurtoeslag. Meneer de Haas wijst hierop 

naar een stapel papieren in de hoek van de kamer. Hij zegt ”ik denk dat het daar wel tussen zit”. Je 

ziet dat er overal in de kamer stapeltjes papieren liggen, het maakt allemaal nogal een rommelige 

indruk. 

Wanneer je vraagt hoe meneer zijn administratie bijhoudt krijgt je te horen dat zijn vrouw dat altijd 

deed maar die is vorig jaar overleden. Meneer de Haas vertelt dat hij niet weet wat hij moet doen 

met alle papieren en formulieren. Post die er binnenkomt legt hij dus maar op de stapel.  Je ziet dat 

er inderdaad een behoorlijke stapel ongeopende brieven ligt. Het is duidelijk dat meneer de Haas het 

allemaal niet goed aankan. 

In de stapel papieren zoek je de brieven over de huurtoeslag zodat de huurtoeslag weer geregeld kan 

worden. Je bent nu toch nu toch bij hem en wanneer de aanvraag niet wordt gedaan zal de 

huurachterstand van meneer alleen maar verder oplopen.  

Na het regelen van de noodzakelijk stappen, maak je met behulp van de website van de overheid 

over huurtoeslag, een uitleg van maximaal 1A4 voor meneer de Haas. Hierin heb je duidelijk de 

voorwaarden en actuele bedragen voor het verkrijgen van huurtoeslag opgenomen. 

Vervolgens vul je de sociale kaart in voor ondersteuning voor meneer de Haas voor maatschappelijk 

werk. Tot slot verwijs je meneer de Haas door naar maatschappelijk werk. 

Een sociale kaart brengt instanties in een bepaald gebied in beeld. De sociale kaart geeft een handig 

overzicht dat vooral nuttig is bij het verwijzen of contact opnemen over een bepaalde (hulp)vraag. Er 

is geen vaste indeling of opzet voor een sociale kaart maar onderstaande tabel bevat een aardige 

opzet. Een sociale kaart moet verder makkelijk door ook andere personen te raadplegen zijn. De 

sociale kaart moet regelmatig worden bijgewerkt om alle gegevens actueel te houden. 
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Onderwerp/hulpvraag  

Naam instantie/aanbieder  

Contactpersonen  

Bereikbaarheid-openingstijden  

Contact gegevens: 

·       Adres 

·       Telefoon 

·       Email 

 

Bijzonderheden  

Laatst bijgewerkt datum  

 

Je evalueert je ondersteuning samen met meneer de Haas en je stagebegeleider op de volgende 
onderdelen:  

• Gelden de eerdere risico’s nog? Zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? 

• Zijn de doelen nog actueel? 

• Zijn de acties effectief? 

• Is er vooruitgang? 

• Is de cliënt tevreden? 

Schrijf je evaluatieverslag volgens het format evaluatieverslag. Gegevens die je mist, mag je 

verzinnen. 

 

Werkproces B1-K1-W4: Behartigt belangen 

Omschrijving 
De sociaal werker ondersteunt de cliënt/doelgroep bij belangenbehartiging. Hij informeert de 
betrokkene(n) over de stappen die gezet kunnen worden bij het opkomen voor de eigen belangen en 
stimuleert de cliënt/doelgroep om deze stappen zelf te zetten. Hij doet handreikingen en/of geeft 
instructies. Hij ondersteunt de cliënt/doelgroep bij het maken van afwegingen en helpt betrokkene(n) 
de gevolgen van keuzes te overzien. Hij neemt, in overleg met collega's, activiteiten geheel of 
gedeeltelijk over wanneer de cliënt of de groep daartoe niet zelf in staat is. Hij volgt op de achtergrond 
of gewenste resultaten behaald worden. 
 
Resultaat 
De sociaal werker heeft de cliënt/doelgroep effectieve ondersteuning geboden bij het behartigen van 
zijn/hun belangen. 
 
Gedrag 
De sociaal werker: 
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• toont empathie voor de moeilijkheden van de cliënt/doelgroep; 

• treedt doortastend op; 

• is vasthoudend in het bereiken van zijn doelen; 

• onderzoekt verschillende mogelijkheden/oplossingsstrategieën ten behoeve van de 
cliënt/doelgroep. 

Competenties 
De onderliggende competenties zijn: Aandacht en begrip tonen, Onderzoeken 
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17. Opdracht les 6.1, 6.2 en 6.3 

 
Casus project ‘Jong en oud’, bedacht door Ruben Verzijl 
Werkproces P2-K1-W1: Bereidt projecten en activiteiten voor 
 
Met project ‘Jong & Oud’ koppelt stichting ‘De Vriendelijke Transformatie’ jongeren aan eenzame 
ouderen in Uden. De 22-jarige oprichter Ruben Verzijl ziet hoe zowel ouderen als jongeren hiervan 
opbloeien. ‘We matchen de deelnemers aan elkaar op basis van hun talenten.’ 
 
Een tijd geleden hielp Ruben Verzijl zijn moeder pakketten voor DHL te bezorgen. Een van de deuren 
die ze langsgingen werd geopend door een oudere man, die Verzijl verhalen begon te vertellen en niet 
meer ophield. Totdat de jongen zei dat hij écht verder moest. Terwijl hij met zijn moeder wegliep, keek 
hij nog een keer om. ‘Die man stond huilend voor het raam. Dat was het moment dat ik de ingeving 
kreeg om deze eenzame mensen te helpen.’ 
 
Ruben startte het project ‘Jong & Oud’, waarvan inmiddels een pilot loopt in Uden. Het project draait 
om kennisoverdracht: ongeveer 15 jongeren zijn gekoppeld aan evenveel eenzame ouderen. ‘Ze 
delen allerlei dingen met elkaar. Zo is er een meisje dat ICT-les geeft aan een groepje ouderen. En 
een jongen die iedere week met een oudere man over politiek praat.’ In augustus gaat het project in 
Uden, Oss en Tilburg van start. 
 
Talent 
De ouderen voor het project worden geselecteerd door de medewerkers van verzorgingshuizen, die 
tijdens een bijeenkomst bij elkaar komen. Ruben: ‘Ik vraag hen: “Wie heeft hier talent?” Dan gaan de 
handen omhoog, er wordt geschreeuwd, geroepen en gelachen. “Katrien is een kokkin geweest in een 
vijfsterren restaurant. Harry heeft ooit met het eerste van Willem II mee mogen trainen.” Die talenten 
kenden ze nog niet van elkaar, normaal praten ze vooral over de kleinkinderen en dat soort dingen.’ 
 
Vervolgens worden, vanuit middelbare scholen, jongeren op basis van hún talenten aan de ouderen 
gekoppeld. Zo is er bijvoorbeeld een jongen die graag bestuurskundige wil worden, en die iedere 
week met een oudere man praat over politiek. Ruben: ‘Toen hij met het project begon, was hij zo 
onzeker dat hij die man nauwelijks aan durfde te kijken. De oudere man vond het leuk, een 
bescheiden jongen die zo geïnteresseerd is in politiek. Inmiddels is er een vertrouwensband ontstaan. 
Het is voor die jongen alsof hij op bezoek gaat bij zijn opa. Zo ervaren de jongeren het.’ 
 
Bus 
Ruben ontmoet veel van de jongeren in de bus. ‘Omdat ik ook nog maar 22 jaar ben, raken we 
makkelijk aan de praat. Jongeren zijn vaak snel enthousiast over het project, willen graag meedoen.’ 
Tijdens een workshop van een uur gaan de jongeren op zoek naar hun specifieke talenten, en hoe ze 
die kunnen inzetten in het contact met de ouderen. 
 
‘Het gaat erom dat de jongeren een besef krijgen van het effect dat hun vaardigheden kunnen hebben 
op de wereld.’ Concreet worden de ideeën met de Tien Transformerende Talenten. Dit zijn 
vaardigheden of interesses van de jongeren. ‘Bijvoorbeeld sport, in het echt of op een Wii. Jongeren 
kunnen ook met de ouderen naar buiten gaan, kijken naar een kerk waar de oudere iets over vertelt 
van vroeger, samen kijken naar architectuur.’ 
 
Eenzaamheid 
 
Volgens Ruben weten jongeren vaak niet wat er voor kracht, levensverhalen en wijsheid in 
verzorgingshuizen te vinden is. ‘Maar door het project zien ze dat het anders is dan ze dachten. Ze 
zien dat er vrolijkheid is in de tehuizen, dat er leven is. Ze vertellen hun ouders: “Ze drinken daar 
gewoon een biertje”. 
 
Ruben ziet dat door het project de eenzaamheid van de ouderen vermindert. ‘Sommige ouderen 
zeggen dat ze de hele week uitkijken naar het uurtje dat de jongere langskomt.’ Het idee van het 
project is dat deelnemende verzorgingshuizen ook onderling matches gaan maken tussen ouderen 
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met dezelfde talenten of interesses. De Vriendelijke Transformatie zet hierbij allerlei organisaties in, 
zoals voetbalclubs waar ouderen en jongeren samen naar voetbal kunnen kijken. Ruben: ‘Van beide 
partijen horen we dat ze het een succes vinden.’ 
 
 
 
 
 
Werkproces P2-K1-W1: Bereidt projecten en activiteiten voor 
 
Omschrijving 
De sociaal-cultureel werker bereidt projecten en activiteiten voor op het gebied van kunst, cultuur en 
amusement én op het gebied van sport, spel en recreatie én op het gebied van educatie en 
burgerschap. Hiertoe neemt hij kennis van het plan van aanpak en van de daarin gemaakte keuzes. 
Hij specificeert het plan van aanpak tot concrete activiteiten. Hij gaat na welke groepen van welke 
diensten gebruik kunnen maken. Hij stelt de beginsituatie van de doelgroep vast en maakt afspraken 
met de groepen over de wijze waarop zij ondersteund gaan worden en besluit over de gewenste 
samenstelling van de groep. Vervolgens regelt hij medewerkers/vrijwilligers, materiaal, accommodatie 
en andere voorzieningen en hij verzorgt de publiciteit over de activiteiten. Hij voert overleg en maakt 
afspraken met bij de uitvoering betrokkenen. Tot slot checkt hij nog eens of geplande activiteiten 
voldoende aansluiten bij (de belevingswereld van) de doelgroep. Hij kiest ervoor de activiteiten zelf uit 
te voeren, te laten uitvoeren door vrijwilligers of te delegeren aan een deskundige op een specifiek 
terrein. 
 
Resultaat 
Het plan van aanpak is uitgewerkt tot concrete projecten/activiteiten en de publiciteit is verzorgd. De 
beginsituatie van de doelgroep is helder, de inbreng van medewerkers/vrijwilligers en de 
voorzieningen zijn geregeld. De potentiële doelgroep is op de hoogte van de activiteit/ het project. 
 
Gedrag 
De sociaal-cultureel werker: 

• bespreekt actief met de doelgroep het geplande project/ de geplande activiteit; 

• achterhaalt actief de wensen en verwachtingen van de doelgroep; 

• presenteert het aanbod aan projecten en activiteiten op een boeiende en op de doelgroep 
afgestemde wijze; 

• kiest passende materialen en middelen; 

• regelt tijdig de beschikbaarheid van essentiële middelen en medewerkers/vrijwilligers; 

• informeert de clientgroep en de medewerkers/vrijwilligers duidelijk over hetgeen ze kunnen 
verwachten; 

• kiest weloverwogen een passende wervingsmethode of een passende mix aan 
wervingsmethoden 
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18. Opdracht les 7 en vervolg 

 

Evaluatieverslagen van eigen activiteit(en) 
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Bijlage F: Meetinstrument self-efficacy 

 

Vragenlijst over schrijven 

 

 
 
 
 
 

Uitspraken over schrijven 
 
 
 

 
 
Studentnummer:  …………………………………………… 
 
 
Datum:    …………………………………………… 
 
 
Leeftijd   ……. jaar 
 
Gevolgde vooropleiding:  0 voortgezet onderwijs (vo) 
     0 mbo                                  
     0 hbo 
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Uitspraken over schrijven 

 

 

Stel: 

 
Je krijgt een schrijfopdracht waarbij je een evaluatieverslag moet schrijven naar 
aanleiding van een uitgevoerde activiteit. Met een evaluatieverslag kijk je terug hoe 
je de evaluatie hebt voorbereid, uitgevoerd, hoe je activiteit verlopen is en hoe de 
samenwerking met anderen verliep. Je beschrijft wat goed ging en wat beter kan.  
 
In het evaluatieverslag geef je informatie over jezelf, de organisatie én de activiteit. 
Ook maakt het evaluatieverslag duidelijk wat de resultaten van je activiteit zijn.  
Daarbij kunnen de succesfactoren en verbeterpunten benoemd worden. 
In je evaluatieverslag is het belangrijk dat je concreet schrijft en de lezer antwoordt 
vindt op vragen als: 
 

• Waarom evalueer je? Welke functie heeft de evaluatie? 

• Wie zijn er betrokken bij de evaluatie? Wie bereidt voor? 

• Wat evalueer je? De hele activiteit, de eindopbrengst, een bepaald 
onderdeel? 

• Wanneer evalueer je? Aan het einde van de activiteit, aan het einde van de 
dag, tussentijds…? 

• Hoe evalueer je? Welke werkvormen heb je gebruikt? Volgde je een 
methode? Hoe zorg je dat iedereen die bij de activiteit betrokken is geweest 
aan bod komt?  

• Waar ga je evalueren? 
 
 
Je evaluatieverslag moet op de computer geschreven worden. Je schrijft voor 
docenten van de opleiding Sociaal Cultureel Werk  niveau 4 en je tekst moet 
ongeveer 500 woorden zijn (1 A4-tje). 
 

 

Je gaat zo’n schrijfopdracht nu niet zelf uitvoeren. In plaats daarvan vul je een vragenlijst in 

met een aantal uitspraken over verschillende aspecten van de schrijfopdracht. Deze vragenlijst 

vind je op de volgende pagina’s. 

 

Zet voor elke uitspraak een cirkeltje om een van de getallen 1, 2, 3, 4 of 5. 

 

Dat getal drukt uit in hoeverre jij jezelf herkent in de uitspraken hoe zeker jij jezelf voelt dat je 

dat onderdeel van de schrijfopdracht beheerst en kan uitvoeren.  

 

Het getal 1 staat voor Past helemaal niet bij  mij. Het getal 5 staat voor Past perfect bij  mij.  

 

Neem per uitspraak rustig de tijd om een getal te overwegen dat volgens jou het best jouw 

capaciteiten weergeeft op een schaal van 1 tot en met 5.  
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Een voorbeeld. Een van de uitspraken luidt: 

 

Ik kan een tekst schrijven zonder spel- en schrijffouten. 

 

Als je 1 invult, dan vind je van jezelf dat je heel veel fouten in je tekst zult maken. Als je 

daarentegen het getal 5 invult, dan vind je van jezelf dat je een tekst zonder spel- en 

schrijffouten zult schrijven. Je weet dan absoluut zeker dat je tekst geen enkele typefout of dt-

fout zal bevatten. Als je het getal 3 invult, dan vind je van jezelf dat je tekst niet veel spel- en 

schrijffouten zal bevatten, maar ook niet helemaal foutloos zal zijn. 

 

Er bestaan geen goede of foute antwoorden op deze vragenlijst. Ik wil weten hoe moeilijk of 

gemakkelijk jij de verschillende aspecten van de schrijfopdracht vindt en hoe zeker je van jezelf 

bent dat je de verschillende aspecten goed kan uitvoeren. Wees dus eerlijk! Zet na elke uitspraak 

een cirkeltje om een van de getallen. Dat is heel belangrijk want anders is de vragenlijst 

onbruikbaar. 
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 Past 

helemaal 

niet bij  

mij. 

Past  een 

beetje bij 

mij. 

Past 

redelijk 

bij mij. 

Past goed 

bij mij. 

Past 

perfect bij 

mij. 

1) Ik kan een tekst op de 

computer schrijven. 

1 2 3 4 5 

2) Ik kan een tekst schrijven 

zonder taal- en spelfouten. 

1 2 3 4 5 

3) Ik kan in verschillende 

bronnen informatie 

zoeken die ik kan 

gebruiken voor mijn tekst. 

1 2 3 4 5 

4) Ik denk dat ik best goed 

ben in deze opdracht. 

1 2 3        4 5 

5) Ik kan een inleiding 

schrijven waarin ik 

benoem welk werkproces 

ik ga evalueren, met wie, 

wanneer, waarom en hoe 

ik heb geëvalueerd. 

1 2 3 4 5 

6) Ik kan een volledig beeld 

geven van het 

evaluatieproces: 

voorbereiding, uitvoering, 

resultaten en 

verbeterpunten. 

1 2 3 4 5 

7) Ik denk dat ik best wel 

goed ben in deze 

opdracht, vergeleken met 

andere studenten. 

1 2 3 4 5 

8) Ik kan de verbeterpunten 

concreet opschrijven. 

1 2 3 4 5 

9) Ik kan mijn tekst opdelen 

in alinea’s.  

1 2 3 4 5 

10) Ik kan mijn tekst indelen 

in een inleiding, een kern 

en een slot.   

1 2 3 4 5 

11) Ik kan een inleiding 

schrijven waarin ik de 

aandacht trek van mijn 

publiek.  

1 2 3 4 5 

12) Ik denk dat ik tevreden zal 

zijn met mijn prestatie 

voor deze opdracht. 

1 2 3 4 5 

13) Ik kan beschrijven hoe de 

evaluatie is uitgevoerd en 

welke evaluatie-

instrumenten ik heb 

gebruikt. 

 

1 2 3 4 5 
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 Past 

helemaal 

niet bij  

mij 

Past  een 

beetje bij 

mij. 

Past 

redelijk 

bij mij. 

Past goed 

bij mij. 

Past 

perfect bij 

mij. 

14) Ik kan in mijn tekst de 

uitkomsten en conclusies 

van mijn evaluatie 

beschrijven.  

1 2 3 4 5 

15) Ik kan in mijn tekst 

zinsbouw en woordkeus 

variëren. 

1 2 3 4 5 

16) Ik ben best vaardig in het 

uitvoeren van deze 

opdracht. 

1 2 3 4 5 

17) Ik kan in mijn tekst 

binnen alinea’s en tussen 

alinea’s signaalwoorden 

gebruiken. 

1 2 3 4 5 

18) Ik kan in mijn tekst 

rekening houden met de 

lezer. 

1 2 3 4 5 

19) Ik kan in mijn tekst 

betrouwbaar overkomen 

als schrijver. 

1 2 3 4 5 

20) Dit is een opdracht die ik 

niet zo goed kan, denk ik. 

1 2 3 4 5 

21) Ik kan in mijn tekst 

contact maken met de 

lezer.  

1 2 3 4 5 

22) Ik kan een tekst van 

ongeveer 500 woorden 

schrijven (1 A4’tje). 

1 2 3 4 5 
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Bijlage G: Handleiding semigestructureerde interviews (studenten en docenten) 

Handleiding semigestructureerde interviews (studenten en docenten) 

Algemene instructies 

Instructies voor de onderzoeker 

Deze interview-vragenlijst is ten behoeve van het onderzoek naar de toepassing van de SRSD 
schrijfstrategie bij mbo- studenten en de relatie tot schrijfmotivatie en self-efficacy  voor schrijven. 
 
Een interview duurt ongeveer één uur. Het is belangrijk duidelijk toestemming aan de respondent te vragen 
voor het maken van een geluidsopname van het interview en te melden dat de geïnterviewde de 
gelegenheid krijgt het uitgeschreven interview te reviewen. Tevens is het belangrijk te melden dat het 
interview onder de voorwaarde van strikte anonimiteit zal plaatsvinden. Onderstaande inleiding dient met 
de respondent vóór aanvang van het interview te worden doorgenomen. 

 

Algemene inleiding van het interview aan de respondent 

Over de onderzoeker en het onderzoek 

“Eerst wil ik je graag hartelijk bedanken voor je medewerking aan het onderzoek. Ik studeer aan de Open 
Universiteit  Onderwijswetenschappen en ik doe hiervoor onderzoek naar de toepassing van de SRSD 
schrijfstrategie bij mbo- studenten en de relatie tot tekstkwaliteit schrijfmotivatie, self-efficacy  voor 
schrijven. Je antwoorden leveren een belangrijke bijdrage aan dit onderzoek. Tevens kan dit onderzoek 
gebruikt worden om, daar waar van toepassing, verbeteringen aan te brengen binnen het onderwijs.” 

Over de rol van de respondent en anonimiteit 

“Je bijdrage is van groot belang voor het onderzoek en wordt zeer gewaardeerd. Het is belangrijk om te 
vermelden dat je vrijuit kunt spreken tijdens het interview. Je uitspraken worden uitsluitend gebruikt voor 
dit onderzoek. Bovendien worden alle verslagen en resultaten geanonimiseerd waardoor het voor niemand 
mogelijk is om deze te herleiden tot één persoon. Ik werk na het interview een woordelijk verslag uit.”  

Over het interview 

”Het interview is een zogenaamd semigestructureerd interview. Dat betekent dat de vragen slechts richting 
geven aan het interview en niet uitsluitend letterlijk beantwoord hoeven te worden. Het is mogelijk om 
dieper op onderwerpen in te gaan, graag zelfs. Graag wil ik een geluidsopname maken van het interview. 
De geluidsopname is alleen maar bedoeld om het uitwerken van het verslag makkelijker te maken en zal 
niet aan derden worden verstrekt. Stemt je er mee in als ik een opname maak? Wanneer dat nodig lijkt, zal 
ik ook aantekeningen maken. Het interview duurt ongeveer een uur. Ik zal melden wanneer ik de opnamen 
start en weer stop. Als je tussentijds even wilt pauzeren is dat geen probleem. Voor alle duidelijkheid, er 
zijn geen goede of foute antwoorden. Het gaat in dit geval over je mening. “ 

 

Opnemen gegevens 

“Mag ik een aantal gegevens noteren?” 

Datum en tijd interview:  Studentnummer respondent 

Locatie interview: Docent 1/2 

Toestemming opname?  

  

 E-mailadres respondent: 
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Start van het interview 

“Heb je voordat we met het interview beginnen nog vragen of opmerkingen? Als de opname start zal ik 
eerst even je naam noemen, zodat ik snel kan terugluisteren met wie het interview was. Ik start nu de 
opname.” 

 

Interviewvragen studenten 

Instructie voor de onderzoeker 

 

Interviewvraag 1: 

Wat heb je gehad aan de aanpak met behulp van de PLAN +WRITE strategie? 

Interviewvraag 2: 

Wat heb je gehad aan de voorbeeldverslagen die gebruikt werden tijdens de lessen? 

Interviewvraag 3: 

Wat heb je gehad aan de plan- en brainstormformulieren en andere hulpmiddelen tijdens de lessen en het 
schrijven van de evaluatieverslagen? 

Interviewvraag 4: 

Wat ga je in de toekomst gebruiken van de PLAN +WRITE strategie? 

Interviewvraag 5: 

Wat vond je interessant of nuttig aan de opdrachten die je tijdens de lessen hebt gemaakt? 

Interviewvraag 6: 

Welke onderdelen van de PLAN +WRITE strategie heb je goed begrepen? 

Interviewvraag 7: 

Welke onderdelen van de PLAN +WRITE strategie heb je nog niet goed begrepen? 

Interviewvraag 8: 

Hoe kijk je nu aan tegen het schrijven van evaluatieverslagen? 

Interviewvraag 9: 

Hoe kan de manier waarop je aan deze  opdrachten tijdens de lessen hebt gewerkt helpend zijn voor 
andere schrijftaken die je tijdens de opleiding Sociaal Werker moet maken? 

Interviewvraag 10: 

Welke onderdelen van de PLAN +WRITE strategie wil je graag terugzien in andere vakken van je opleiding 
tot Sociaal Werker? 

 

 

Afronding 

Instructie voor de onderzoeker 

“We zijn daarmee aangekomen aan het einde van dit interview. Ik wil je hartelijk danken voor je bijdrage. Ik 
ga het interview uitwerken. Nogmaals, het interview is anoniem en alleen de totaalresultaten worden, 
volledig geanonimiseerd, aangeboden. Heb je nog een vraag of wilt je nog iets toevoegen?” 

Sluiting. 
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Interviewvragen docenten 

Instructie voor de onderzoeker 

 

Interviewvraag 1: 

In hoeverre voldeed de PLAN +WRITE strategie aan de verwachtingen? (Wat hebben de studenten gehad 
aan de aanpak met behulp van de PLAN +WRITE strategie?) 

Interviewvraag 2: 

Wat heeft de PLAN +WRITE strategie opgeleverd (studenten/docenten)? 

Interviewvraag 3: 

Wat waren bevorderende/ werkzame factoren van de PLAN +WRITE strategie? 

Interviewvraag 4: 

Wat waren belemmerende factoren van de PLAN +WRITE strategie? 

Interviewvraag 5: 

Wat hebben de studenten gehad aan de voorbeeldverslagen die gebruikt werden tijdens de lessen? 

Interviewvraag 6: 

Wat heb de studenten gehad  aan de plan- en brainstormformulieren en andere hulpmiddelen tijdens de 
lessen en het schrijven van de evaluatieverslagen? 

Interviewvraag 7: 

Hoe kunnen deze werkzame bestanddelen een plaats krijgen in andere onderdelen van het curriculum van 
de opleiding Sociaal Werker? 

Interviewvraag 8: 

Hoe kijk je nu aan tegen het schrijven van evaluatieverslagen? 

Interviewvraag 9: 

Hoe kan de manier waarop studenten aan deze  opdrachten tijdens de lessen hebt gewerkt helpend zijn 
voor andere schrijftaken die ij tijdens de opleiding Sociaal Werker moet maken? 

Interviewvraag 10: 

Welke onderdelen van de PLAN +WRITE strategie willen jullie graag terugzien in andere vakken van de 
opleiding tot Sociaal Werker? 

 

 

 

Afronding 

Instructie voor de onderzoeker 

“We zijn daarmee aangekomen aan het einde van dit interview. Ik wil je hartelijk danken voor je bijdrage. Ik 
ga het interview uitwerken. Nogmaals, het interview is anoniem en alleen de totaalresultaten worden, 
volledig geanonimiseerd, aangeboden. Heb je nog een vraag of wilt je nog iets toevoegen?” 

Sluiting. 
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Bijlage H: Uitgewerkte interviews studenten 

 

Sensitizing concepts (Graham en Harris, 2003; Pressley et al, 1992): 

(a) de cognitieve- en metacognitieve processen die aangeleerd zijn door duidelijke strategie-

instructie; 

(b) de verbetering van de positieve schrijfattitudes van studenten;  

(c) het wegnemen van negatief persoonlijk gedrag;  

(d) duidelijke zelfregulerende procedures zoals het stellen van doelen, zelfcontrole, 

zelfevaluatie en zelfversterking (empowerment);  

(e) een flexibele en adaptieve schrijfstrategie die nieuwe strategieën introduceert en eerder 

aangeleerde strategieën vernieuwd;  

(f) ondersteuning van de schrijfbehoeften van studenten met en zonder leerproblemen;  

(g) een op criteria gebaseerde instructie die studenten de benodigde tijd geeft om betere 

schrijfresultaten te halen;  

(h) interactief leren tussen student en docent; 

 (i) gepersonaliseerde instructie die afgestemd is op de behoefte en mogelijkheden van de 

student  

 

 



Bijlage I: Uitgewerkte interviews studenten 

 

Sensitizing concepts (Graham en Harris, 2003; Pressley et al, 1992): 

(a) de cognitieve- en metacognitieve processen die aangeleerd zijn door duidelijke strategie-instructie; 

(b) de verbetering van de positieve schrijfattitudes van studenten;  

(c) het wegnemen van negatief persoonlijk gedrag;  

(d) duidelijke zelfregulerende procedures zoals het stellen van doelen, zelfcontrole, zelfevaluatie en zelfversterking (empowerment);  

(e) een flexibele en adaptieve schrijfstrategie die nieuwe strategieën introduceert en eerder aangeleerde strategieën vernieuwd;  

(f) ondersteuning van de schrijfbehoeften van studenten met en zonder leerproblemen;  

(g) een op criteria gebaseerde instructie die studenten de benodigde tijd geeft om betere schrijfresultaten te halen;  

(h) interactief leren tussen student en docent; 

 (i) gepersonaliseerde instructie die afgestemd is op de behoefte en mogelijkheden van de student  
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1. Wat heb je gehad aan de aanpak met behulp van de PLAN +WRITE strategie? 

 

Uitgeschreven interviews Codering  Sensitizing concepts 

Ik heb er eigenlijk heel veel aan gehad. Vooral inderdaad hoe je 
uitlegt, het format zelf, hoe je stapsgewijs alle punten in het 
verslag kan verwerken. Dus naar mijn mening vind ik het eigenlijk 
een van de beste lessen die ik de afgelopen jaren gehad heb. 
Ik sluit me aan bij haar. Omdat je op deze manier een goed 
evaluatie verslag kan typen of een ander verslag omdat je… je leert 
in deze les ook een stukje Nederlandse taal, je leert andere 
woorden te gebruiken, een betere zinsopbouw te gebruiken in je 
verslag, plus de afwisseling tussen korte en lange zinnen 
waardoor het ook overzichtelijk is om te lezen en voor jezelf ook 
overzichtelijk is. Ik vind dat deze lessen ook voor andere 
werkprocessen gebruikt zullen moeten worden. 
Zoals ik dan , ik spreek dan voor het eerst dat ik dit ga doen, ook 
het evalueren en alles. Voor mij is het echt allemaal nieuw, dus ik 
vond het gewoon heel leerzaam en volledig wat zij allemaal 
zeggen, dat je daar gewoon in je hele loopbaan gewoon profijt van 
kan hebben. 
Ik vond het gewoon ontzettend fijn dat er structuur gegeven werd 
aan  de evaluatieverslagen. Je was niet constant bezig met vragen 
van oké hoe moet dit, moet dit zo, wanneer moet dat, moet ik dit 
erin zetten . Je wist gewoon wat je in je verslag moest zetten. Dat 
maakte het gewoon veel fijner . Je kon aan de slag, je wist welke 
stappen je moest doorgaan, je wist is het klaar dan is het ook 
grotendeels goed. Je hoeft niet opnieuw te beginnen met andere 
punten laat ik het zo zeggen. 
Vooral het stukje duidelijkheid. Duidelijkheid in hoe je een verslag 
kan opbouwen zeg maar, de indeling zeg maar. Je bedoelt 

Uitleg 
Format 
Stapsgewijs 
 
 
Nederlandse taal 
Betere zinsopbouw 
Afwisseling lange en korte 
zinnen 
 
 
Leerzaam 
Hele loopbaan profijt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duidelijkheid 
Opbouw verslag 
 
 
 

a. de cognitieve- en 
metacognitieve processen 
die aangeleerd zijn door 
duidelijke strategie-
instructie; 
 
f. ondersteuning van 
de schrijfbehoeften van 
studenten met en zonder 
leerproblemen; 
e. een flexibele en 
adaptieve schrijfstrategie 
die nieuwe strategieën 
introduceert en eerder 
aangeleerde strategieën 
vernieuwd; 
 
i. gepersonaliseerde 
instructie die afgestemd is 
op de behoefte en 
mogelijkheden van de 
student. 
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daarmee het format dat gegeven is? Alles. De hele opbouw? Alle  
lessen tot nu toe. 
De hele methodiek, strategie van PLAN +WRITE gaf jou 
duidelijkheid? Ja 
 
Hoe vonden jullie die opbouw: van heel veel begeleiding, naar 
afnemende begeleiding , tot alleen? 
Zo moet dit. Leg uit, waarom moet dit zo? Ik kan het hele riedeltje 
weer opnoemen. Wij komen van niveau 2. Wij zijn helemaal 
begeleid, overal begeleiding bij. Nu gaan we naar niveau 4: bam 
doe het zelf maar. Hoe moet je dat doen? En als je dat nu zo doet  
op de manier hoe jij hebt gedaan, dan waren wij allang geslaagd. 
Qua theorie bedoel jij? 
Weet je wat het is, de mappen, in het portfolio worden dingen heel 
anders uitgelegd. Met bepaalde woorden dat je denkt ja die 
gebruik je zelf niet dus, moet je opzoeken wat het betekent. Dat is 
echt stom maar, maar snap je zij legt het dan weer uit op zo’n 
manier dat het ook begrijpbaar is. 
Jajaja.   
Dus vanuit de map is het niet altijd duidelijk of… 
Maar ook wat wij begrijpen als iemand voor de klas staat.. Het 
verbaal uitleggen  is makkelijker voor ons, laat maar zeggen… Denk 
ik dat dan alle drie/ vier hebben en als je dan klassikaal uitlegt dat 
het veel makkelijker is. Ik merk nu net met het eind  dat ik toch 
uiteindelijk wel mijn eigen touch eraan geef.  Van dat ben ik hoor. 
Dat mag ook. 
Zeker. 
Dat is belangrijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klassikale uitleg 
 
 
 
 
 
 
In mijn  hoofd 
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Ik heb echt zeker wat gehad,  ik heb het ook echt in mijn hoofd. 
Waar ik naar toe wil, dat is dan dat. De lat leg ik misschien dan wat 
hoger. 

Ik vond het wel fijn dat ik een beetje weet hoe ik het 
evaluatieverslag, hoe zeg je dat, dat je bijvoorbeeld eerst.. De 
opbouw. Ja, de structuur inderdaad. Dat het langer is dan ik in 
eerste instantie dacht zeg maar. Eerst de aanleiding, waarom enzo. 
Dan weet je hoe het is gegaan. Met wie je het hebt geëvalueerd 
bijvoorbeeld. Dat vond ik wel fijn. Dat die vragen erbij stonden zeg 
maar, die je kon beantwoorden. Zo had je een beetje een houvast. 
Dat herinneren van… want bij jou was dat spatie ertussen of zo? 
Dat op zich ook wel. Dat ik gewoon een beetje moet denken dat ik 
bijvoorbeeld synoniemen enzo moet gebruiken, want ik doe ook 
best vaak dezelfde woorden, en dat heb ik nu wel anders gedaan. 
Dat was herinner je doelen. Ik heb daar eigenlijk helemaal niet zo 
op gelet, terwijl ik dat evaluatieverslag schreef. Ik heb vooral met 
dat format … 
 

Opbouw 
Structuur 
 
 
Vragen erbij 
 
Houvast 
 
 
Synoniemen gebruiken 
 
Format 

e. Een flexibele en 
adaptieve schrijfstrategie 
die nieuwe strategieën 
introduceert en eerder 
aangeleerde strategieën 
vernieuwd 
 
f. Ondersteuning van de 
schrijfbehoeften van 
studenten met en zonder 
leerproblemen 
 
a.de cognitieve- en 
metacognitieve processen 
die aangeleerd zijn door 
duidelijke strategie-
instructie; 

Dat ik niet verschillende door elkaar ga doen. Zeg maar dat ik niet 
eerst begon met het laatste zeg maar. Ik wist nooit eigenlijk hoe ik, 
zeg maar, een inleiding moest schrijven, maar door de PLAN 
+WRITE  werd het wel wat makkelijker. De stappen. De stappen 
die werden gegeven, je hebt nu meer overzicht. En welke stappen 
bedoel je? Al die stappen die op dat blaadje staan, ik weet ze niet 
uit mijn hoofd. Het format bedoel je? Het format hoe je het 
evaluatieverslag moet opbouwen? Ja. Dus het format vond je heel 
helpend.  En wat vond je nog meer aan de aanpak fijn? Het zit 
eigenlijk zo makkelijk in elkaar omdat  het PLAN+ WRITE is. Als je  

Door PLAN+WRITE 
makkelijker  
Stappen 
Meer overzicht 
Betekenis weten van 
PLAN+WRITE helpt in 
schrijven verslagen 
 
Heeft voor alles zin 

a. de cognitieve- en 
metacognitieve processen 
die aangeleerd zijn door 
duidelijke strategie-
instructie; 
f. ondersteuning van 
de schrijfbehoeften van 
studenten met en zonder 
leerproblemen; 
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eenmaal weet wat PLAN +WRITE betekent,  kan je heel snel en 
heel makkelijk  een verslag maken eigenlijk. Bedoel je dan ook 
allerlei andere  typen verslagen? Ja, gewoon allemaal 
verschillende. Je kan het over weet ik veel wat hebben, je kan het 
over Nederlands hebben maar je kan ook een sportverslag maken. 
En het heeft eigenlijk met alles zin. 

e Een flexibele en 
adaptieve schrijfstrategie 
die nieuwe strategieën 
introduceert en eerder 
aangeleerde strategieën 
vernieuwd 

Ik persoonlijk eigenlijk niet heel veel. Ik  ben er niet veel 
opgeschoten als ik heel eerlijk ben. Ik weet wel hoe ik een tekst 
moet opbouwen. Maar dat PLAN +WRITE… ik kan het zelf beter 
denk ik. Vertel. Ik  ben er niet veel opgeschoten als ik heel eerlijk 
ben. Ik weet wel hoe ik een tekst moet opbouwen. Maar dat PLAN 
+WRITE… ik kan het zelf beter denk ik. Die PLAN +WRITE zijn 
allemaal regeltjes waar je je aan moet houden en ik schrijf liever 
gewoon een tekst wat in me opkomt. That’s it. 
Het was veel te lastig voor mij, vond ik. Al die regels zeg maar, van 
die PLAN , die PLAN regels. Ik had ook, zeg maar, een tijdje geen 
laptop. Dat was lastig met dingen. Ik moest alles opschrijven. Dus 
ben ik veel achter. Een tekst schrijven kon ik wel. Al die regeltjes 
eraan, vond ik wel iets lastiger. 
Van wat er is blijven hangen, laat maar zeggen, dat het een 
combinatie is van veel theorie wat we kregen en dat allemaal nog 
eens gaan hanteren laat maar zeggen zeg maar. We kregen heel 
veel uitleg .  Op een gegeven moment dan is die spanningsboog  
zeg maar, die is weg. Dus dan onthoud je eigenlijk niets meer van 
wat er binnen komt. Ik in ieder geval. Dus ik vind het PLAN+WRITE, 
ja, ik heb er niet zo heel veel van meegekregen, eerlijk gezegd. 
Omdat ik vooral een beetje met mijn eigen ding bezig was. Maar ja, 
voor de rest gingen die opdrachten wel goed. Maar puur, denk ik, 
omdat ik al wist hoe het moest. Dus ik denk voor de mensen die dit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al die regeltjes 
Veel uitleg 
veel theorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Een flexibele en 
adaptieve schrijfstrategie 
die nieuwe strategieën 
introduceert en eerder 
aangeleerde strategieën 
vernieuwd 
 
f. Ondersteuning van de 
schrijfbehoeften van 
studenten met en zonder 
leerproblemen (nodig) 
 
i Een flexibele en 
adaptieve schrijfstrategie 
die nieuwe strategieën 
introduceert en eerder 
aangeleerde strategieën 
vernieuwd 
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nog niet wisten, dat het wel lastig te snappen en te begrijpen is, 
denk ik persoonlijk. 
Ben ik wel met je eens. 
Kun je dat voor mij nog meer concreet maken wat dan precies het 
stukje van PLAN +WRITE is waar jullie op afhaakten? Kon je zeggen 
het was veel theorie en uitleg ? Ik denk gewoon. Ja, ik weet het 
niet. Gewoon,  echt heel veel theorie was het. Dus heel veel uitleg 
vooral. Je moest allemaal maar luisteren en luisteren. Ik denk 
misschien, als je  eerst inderdaad een opdracht gaat maken en je 
daarop gecontroleerd wordt, of gecontroleerd…. dat je vanaf daar 
verder kan werken. Wat je al snapt, snap je en hoef je niet nog 
een keer te horen. Herhaling is altijd goed natuurlijk. En wat je aan 
nieuwe informatie nodig hebt, dat moet je dan gewoon krijgen. 
Ik ben het er eigenlijk wel mee eens. Ja gewoon, de regeltjes die 
eraan zitten. Ik snapte gewoon een aantal dingen eraan al wel . 
Maar als het dan precies zo moet, daar heb ik een beetje een hekel 
aan. 
Als het stap voor stap was, dan zou het denk ik meer binnen 
komen. Het ging nu zeg maar te snel en teveel in een keer. 
Ja, het was zeg maar een keer een uitleg, die iedere les, in plaats 
van iedere les bijvoorbeeld iets anders, achter elkaar. Het zat er 
wel in. 
Ja maar, ja maar . Over het algemeen hebben we iedere les wel 
over die PLAN +WRITE  methode gehad, terwijl de eerste les 
eigenlijk concreet uitgelegd kregen wat het was . Ja, maar ja, als je 
dan drie weken later bent, dan is dat misschien allemaal een beetje 
verdwenen in je hoofd. Dan denk ik: wat is PLAN +WRITE 
überhaupt? 
En wat  zou daarin geholpen hebben om het anders te doen? 
Misschien als je het ophakt in stukjes, per week bijvoorbeeld. Dat is 

 
 
 
 
 
 
Wat je al snapt, snap je en 
hoef je niet nog een keer 
te horen. 
 
de regeltjes die eraan 
zitten. 
 
Als het stap voor stap was, 
dan zou het denk ik meer 
binnen komen 
 
 
 
 
 
Het was elke keer PLAN 
+WRITE en niks anders.   
 
Al die regels en al die 
dingen. Ik weet niet, het 
kwam niet binnen. 
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ook wel gebeurd inderdaad: inleiding, middenstuk en slot. Maar ja, 
misschien nog iets concreter. 
Hetgeen u de hele tijd vertelde was hetzelfde. Het was elke keer 
wat M. ook al zei, het was elke keer PLAN +WRITE en niks anders.   
Ja, maar op een gegeven moment, misschien spreek ik voor me 
zelf, ik vond het op een gegeven moment wel een beetje irritant 
worden. Irritant niet echt, maar ik snapte het al wel, ik was er een 
beetje klaar mee. Dat was het. 
En jij? Precies hetzelfde. Ik was het ook op een gegeven moment 
wel zat. 
Jij gaf ook aan dat je laptop kapot was. Op het laatst, de laatste 
twee weken volgens mij. Daarvoor, weet niet. Het interesseert me 
ook niet zoveel. En wat maakt dat het je niet interesseert? Zoals ik 
al zei, van het begin, zeg maar al die regels en al die dingen. Ik 
weet niet, het kwam niet binnen. 

 

 

2. Wat heb je gehad aan de voorbeeldverslagen die gebruikt werden tijdens de lessen? 

Was een goede manier om te bekijken vanuit  een ander perspectief 
van wat er beter kon en wat er wel goed ging. Je leert makkelijker 
fouten herkennen en goede punten herkennen door het eigenlijk 
vanuit een andere lens te bekijken en niet vanuit een eigen werkstuk of 
project waar je zelf iets aan heb gedaan. Je kijkt er van buiten af naar en 
dat zorgt ver wel voor dat je  wat makkelijker kritischer kan kijken naar 
zo’n verslag. 
En ik vind vooral het bouwplan met het plaatje van de architect, dat 
blijft eigenlijk wel een beetje in je hoofd zitten, omdat daar ook 
natuurlijk allerlei punten en dat soort dingen moet goed nagekeken 
worden. Omdat dat in je hoofd blijft zitten, dat plaatje dan koppel je 
daar ook aan. 

Bekijken vanuit  een ander 
perspectief 
 
Makkelijker fouten 
herkennen en goede 
punten herkennen 
 
Makkelijker kritischer kan 
kijken naar zo’n verslag. 
 
Klassikaal voorlezen 
 

a. de cognitieve- en 
metacognitieve processen die 
aangeleerd zijn door duidelijke 
strategie-instructie; 
 
b. duidelijke zelfregulerende 
procedures zoals het stellen van 
doelen, zelfcontrole, zelfevaluatie en 
zelfversterking (empowerment); 
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Ik vind sowieso als we voorlezen, zeg maar met de groep klassikaal, 
doordat je al voorleest of dat iemand anders voorleest, kan je eigenlijk 
de fouten er al uithalen. En als je nu zelf je verslag hardop voorleest, 
kan ik gewoon al zien of horen aan hoe ik de zin voorlees of de zin 
goed is of niet. En ook of je misschien een ander woord ervoor moet 
gebruiken, en niet steeds dezelfde woorden. Dus ik denk wel. Het is niet 
zozeer een voorbeeldverslag, het is natuurlijk niet goed of niet fout, 
maar ik denk wel dat je daar van kunt leren. 
Doordat we het gezamenlijk gingen lezen, kijk, iedereen is natuurlijk 
anders, ook als persoon, dus dat iedereen op zijn eigen manier een 
verslag schrijft. Ik vond het juist leuk om te zien en ook weer wat je 
ervan kan onthouden oh dat kan ik misschien ook gebruiken in de 
toekomst voor mijn verslagen. 
Je zag er nadelen in, oh zo moet het niet, maar je zag ook voordelen 
erin. Het heeft je ook geïnspireerd? Zeker, ja zeker. 

De fouten er al uithalen 
 
Zelf je verslag hardop 
voorleest al zien of horen 
aan hoe ik de zin voorlees 
of de zin goed is of niet 
 
Dat je daar van kunt leren. 
 
Gezamenlijk gingen lezen 
Wat je ervan kan 
onthouden 
Gebruiken in de toekomst 
voor mijn verslagen. 

Die vond ik op zich wel fijn, want dan wist ik  ook weer een beetje  
weer in wat voor volgorde ik  het moest doen. En  hoe uitgebreid. En 
wat je niet moest doen. Vooral wel je alinea’s gebruiken enzo , want 
vaak in die voorbeeldverslagen was het een lap tekst, hele lange zinnen. 
En spelfouten. En daar leer je ook echt wel van. Dat je niet te lange 
zinnen moet maken, want anders.. dat het een beetje vaag wordt. Ik 
had ook wel eens eerder die zinnen achter elkaar en ik dacht altijd dat 
dat wel goed kon, maar uiteindelijk, als je dat dan terug leest van 
iemand anders dan denk je  dat werkt eigenlijk helemaal niet. 

Wat je wel en niet moet 
doen. 
Uitgebreid 
Alinea’s gebruiken 
 
Leer je van 
 
Teruglezen van een ander: 
werkt eigenlijke helemaal 
niet 

a. de cognitieve- en 
metacognitieve processen die 
aangeleerd zijn door duidelijke 
strategie-instructie; 
 
b. duidelijke zelfregulerende 
procedures zoals het stellen van 
doelen, zelfcontrole, zelfevaluatie en 
zelfversterking (empowerment); 

Ik vond het voorlezen samen wel fijn, dan kon je heel goed horen 
welke zinnen niet goed waren geschreven en daar leer je ook van denk 
ik.  
Hoe je het beter kan doen. Dat je die fouten niet maakt in dat verslag.  

Samen voorlezen 
Goed horen wat noiet 
goed is 
Leer je van 
Hoe je het beter kan doen 

a. de cognitieve- en 
metacognitieve processen die 
aangeleerd zijn door duidelijke 
strategie-instructie; 
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Ook vond ik dat je iets leert over de zinsopbouw. Dat je niet hele 
kromme zinnen gaat schrijven. Soms zaten er zinnen in waarvan ik echt 
dacht oh, zo moet ik het nooit schrijven.  
Dat je ziet hoe het niet moet en dat je ook ziet  hoe je het zelf kan 
verbeteren. Dus bijvoorbeeld jij ziet zinnen fout staan qua zinsopbouw, 
dan denk jij in jezelf oh, dus dit moet ik de volgende keer beter doen. 
En daar kan je dan veel beter van leren. 

Die fouten niet maken 
Leert over de zinsopbouw 
Hoe het niet moet 
\Hoe je jezelf kan 
verbeteren 
Volgende keer beter doen. 
Veel beter van leren 

b. duidelijke zelfregulerende 
procedures zoals het stellen van 
doelen, zelfcontrole, zelfevaluatie en 
zelfversterking (empowerment); 

Ik kan me daar eerlijk gezegd niks van herinneren van die 
voorbeeldverslagen, was ik er niet of zo? Ik wou eigenlijk precies 
hetzelfde zeggen, ik zou het me niet meer kunnen herinneren. 
We hebben voorbeeldverslagen gebruikt, die stonden ook in de reader. 
Die hebben we bekeken, die hebben we hardop gelezen. We hebben 
besproken wat vond je van de zinnen, wat zou je voor een tips geven 
aan deze student of wat doet hij al heel goed. Wat zou anders kunnen? 
Ja, ik snap wel wat u bedoelt. Maar, wat ik eraan heb gehad? Niet heel 
veel. Je kan wel een beetje tips geven enzo. Je kan wel een beetje gaan 
kijken van dat kan beter, dit kan beter. Maar ja. 
Het is natuurlijk een verschil tussen iets  beoordelen, dus een bestaand 
verslag, en iets vanaf het begin helemaal opbouwen. Dus als je iets gaat 
beoordelen dan zie je gelijk al van dit is de fout, dit is er goed. Maar als 
je het zelf moet doen, dan is het wel een heel verschil denk ik. Want 
dan heb je  wel een soort maatstaf natuurlijk van dat andere  verslag, 
maar alsnog gaat het over iets heel anders. Ik denk dat dat voor 
sommigen wel lastiger is om dat dan weer op te bouwen vanaf de 
inleiding tot het slot laat maar zeggen. 
Ik vond het wel fijn om te zien. En wat maakte dat jij dat fijn vond? 
Zeg maar, het werd ook kort uitgelegd wat je moet doen en wat je kan 
verwachten van een voorbeeld. Het schiep dus als het ware een kader 
hoe een verslag er uit moet zien. En wat nog meer? 

Niet heel veel aan gehad 
 
Ik vond het wel fijn om te 
zien 
 
Ik vond het wel fijn om te 
zien 

a. de cognitieve- en 
metacognitieve processen die 
aangeleerd zijn door duidelijke 
strategie-instructie; (negatief) 
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Precies. Even denken. Het is een poosje geleden. Ik weet niet meer, 
meer komt niet in me op. 

   
 

3. Wat heb je gehad aan de plan- en brainstormformulieren en andere hulpmiddelen tijdens de lessen en het schrijven van de evaluatieverslagen? 

Ik vond vooral het grootste hulpmiddel gewoon door het 
gezamenlijk te doen. 
Ja. 
Het klassikale, dat heeft mij vooral wel geholpen en het overleg 
samen, dat leg je naast elkaar neer en hoe jij daar ook een 
coördinerende functie in had. Ik denk dat ík dat  het meest 
helpende vond in dit hele proces. 
Je krijgt gelijk feedback op de dingen  die je zegt wanner je het 
klassikaal doet en dat is heel helpend. Het is niet dat je achteraf 
gaat bekijken oké dit had ik zo kunnen doen, dit had ik zo 
kunnen doen. Je krijgt gelijk feedback wanneer je de opmerking 
maakt dat is goed of dat is beter zo, iedereen zet weer iets in 
zodat je weer op nieuwe ideeën kan komen. Ik  denk dat het je 
ook weer handige tools gaf om je te helpen met oké nu weet ik 
hoe we het klassikaal gedaan heb. Misschien kan ik nu dit ook 
makkelijker zelf toepassen wanneer ik een ander verslag aan 
het schrijven ben om een lijstje te maken of iets te schrijven 
voor jezelf. Ik denk dat het daarom dus heel erg helpt dat je het  
klassikaal deed. Van wat ik al zei je krijgt gelijk feedback dus je 
leert gelijk van de fouten die je eerder maakte. En je ziet gelijk 
wat je goed deed en dat maakt het ook makkelijker om het 
daarna zelf te doen in plaats van dat je de hele tijd op jezelf 
moet leren. 

Gezamenlijk 
Klassikale 
Het overleg samen 
Dat leg je naast elkaar neer 
Gelijk feedback 
Klassikaal  
Je weer op nieuwe ideeën kan 
komen 
Handige tools gaf 
Makkelijker zelf toepassen 
wanneer ik een ander verslag aan 
het schrijven ben om een lijstje te 
maken of iets te schrijven voor 
jezelf. 
 
Heel erg helpt dat je het  
klassikaal deed. 
 
Je leert gelijk van de fouten die je 
eerder maakte 
Ziet gelijk wat je goed deed; 
makkelijker om het daarna zelf te 
doen 
Hdandig 

h. interactief leren tussen 
student en docent 
 
e. een flexibele en adaptieve 
schrijfstrategie die nieuwe 
strategieën introduceert en eerder 
aangeleerde strategieën vernieuwd; 
 
f. ondersteuning van de 
schrijfbehoeften van studenten met 
en zonder leerproblemen; 
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Ik vind wel de PLAN+ WRITE  methode is wel, je schrijft dan 
zoveel dingen op dat als je dat dan terug leest, in steekwoorden 
bijvoorbeeld, dat als je dat dan terug leest, oh ja, dat kan daar 
nog bij dat kan daar weer bij dat je niets vergeet. Ik denk dat dat 
ook wel handig is. Dat je altijd terugverwijst naar je bouwplan. 
Toch? 
 

Altijd terugverwijst naar je 
bouwplan. 

Dat brainstormen dat we samen deden met de hele klas, dat 
vond ik op zich ook wel fijn. En aan het einde, helemaal aan het 
eind dat je het alleen moest doen, dat vond ik ook wel fijn om 
te kijken hoe ik het heb gedaan en of ik het echt goed heb 
gedaan alleen. Dat vond ik  wel fijn. Ik heb wel het idee dat ik 
het wel goed heb gedaan en dat ik er wel wat aan heb gehad.  
Dat ik het langer maak, de inleiding.  Ik was wel heel snel klaar 
altijd. Dan dacht ik oh, ik heb alles wel benoemd, maar eigenlijk 
nu weet ik dat  je het verder  uit moet schrijven , meer tekst,  
wat meer informatie erin moet zetten. Ik denk dat dat wel goed 
is. Eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Wat ze allebei zeiden 
eigenlijk. 

Brainstormen 
Samen deden met de hele klas 
aan het eind dat je het alleen 
moest doen, dat vond ik ook wel 
fijn om te kijken hoe ik het heb 
gedaan en of ik het echt goed heb 
gedaan alleen. 
Maar eigenlijk nu weet ik dat  je 
het verder  uit moet schrijven , 
meer tekst,  wat meer informatie 
erin moet zetten. 

h. interactief leren tussen 
student en docent 
f. ondersteuning van de 
schrijfbehoeften van studenten met 
en zonder leerproblemen; 

Ik vond het wel fijn dat we het eerst samen mochten  maken, 
want dan kon je elkaar ook helpen en aanvullen . En als je het 
dan alleen moest doen,  dan weet je zeg maar een beetje hoe 
het gaat  omdat je elkaar hebt aangevuld en daar kun je ook 
van leren.  
En van de formulieren die  we hadden, wat vonden jullie 
daarvan? Handig. Daar konden we een beetje op afkijken zeg 
maar. Als er dan zo stond van, ik weet niet meer precies, het 
best wel weer een tijdje geleden, maar  dat er dan stond  zo van 
zo van…  Wat stond er ook al weer op de bladen? 

Eerst samen mochten  maken 
Gaat  omdat je elkaar hebt 
aangevuld en daar kun je ook van 
leren. 
 
Dat was wel handig want  dan 
wist je een beetje hoe je moest 
schrijven. 

h. I nteractief leren tussen student en 
docent 
 
f. Ondersteuning van de 
schrijfbehoeften van studenten met 
en zonder leerproblemen; 
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 Oh ja, dan kon je opschrijven wat  een beetje belangrijk was en 
alles wat je had opgeschreven kon je uiteindelijk verwerken  in 
je verslag.  En dat was wel handig want  dan wist je een beetje 
hoe je moest schrijven. 

We hebben bijvoorbeeld ook echt ingestoken op het 
samenwerken met elkaar. Met de klas, met viertallen en 
tweetallen. Het zijn allemaal onderdelen die in de PLAN +WRITE 
strategie verweven zijn. Wat vinden jullie daarvan? Wat heb je 
daar aan gehad? Ja, ik zat denk ik, wat ik weet, bij elk groepje bij 
M en meestal was M degene die alles deed. Ik zou me daar niet 
over uitlaten. Oké. En hoe komt dat? M was er gewoon wat 
beter in dan ik. Dus ik zei, M doe jij dat maar. 
Ik kan me dat echt niet meer herinneren. Kun je je wel 
herinneren dat we dat planformulier hebben gehad? Bij een 
verslag maken, moet je eerst  gaan brainstormen welk 
onderdelen wil ik er allemaal in hebben? Heel onduidelijk moet 
ik zeggen. Heel veel blaadjes was voor mij heel onduidelijk, 
onoverzichtelijk. Het was inderdaad handiger om via de mail of 
zo te sturen, want dan kun je alles naast elkaar openen. Dat zijn 
wij gewend ook inmiddels . Dus ja, qua groepjes werken, vond ik 
wel goed gaan op zich. Ik ben dan wel degene die dan denkt van 
ik neem wel, hoe zeg je dat, ik doe het wel gewoon want ik vind 
het niet erg om te doen. En heb je hem wel aangevuld of heb je 
suggesties gedaan? Ja, ik zat er elke keer bij en gezegd je kunt 
dit beter misschien iets anders doen ofzo. Dat deed hij dan ook 
wel. Overlegden we gewoon. Was dat helpend of was dat juist 
niet helpend? Jawel. Je kunt elkaar aanvullen met zo’n opdracht 
lijkt mij. Gewoon het aanvullen van elkaar is wel wat beter. 
En word je daar  zelf ook beter van in jouw gevoel als je 
overlegt? Dat denk ik wel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je kunt elkaar aanvullen met zo’n 
opdracht lijkt mij. Gewoon het 
aanvullen van elkaar is wel wat 
beter. 
Hij leert iets van mij en ik leer iets 
van hem. 

h. Interactief leren tussen student en 
docent 
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Hij leert iets van mij en ik leer iets van hem. Zo zie ik het dan. 
Absoluut. Als je er serieus mee bezig bent, dan wel. 

 

4. Wat ga je in de toekomst gebruiken van de PLAN +WRITE strategie? 

Hij zit in mijn portfolio dus… 
Ik denk dat ik ‘m wel ga gebruiken bij verslagen. 
Zeker. 
Evaluatieverslag en ook gewoon bij bijvoorbeeld een plan van 
aanpak. 
Of een onderzoek. 
Een onderzoek ja. Dus ik denk dat het daarvoor ook wel belangrijk 
is dat we dit hebben geleerd. 
Een goede voorbereiding voor het examen. 
Ja.  Leg uit, kun je dit toelichten waarom dit een goede 
voorbereiding  is voor het examen? Ja. Omdat je er gewoon heel 
veel aan gehad hebt, als ik even vanuit mijzelf spreek.  
Benoem dat eens concreet, ik kan niet in je hoofd kijken. Ik denk 
dat het voor jou vooral heel erg iets was waar je heel erg tegenaan 
hikte elke keer. 
Bij jullie allebei. 
Het was juist een leerdoel van mij om verslagen te typen. 
Het is een bevrijding voor jullie geweest misschien, dat  deze les 
dat die kwam? Hèhè, nu is het me eindelijk  duidelijk hoe ik het 
moet gaan doen. Dat je vooral duidelijkheid krijgt  in… 
Ik denk dat je dit, wat jij nu geeft, het hoeft niet specifiek hetzelfde 
te zijn, maar ik denk dat het ook wel handig is, zeker in sociaal 
cultureel werk, dat het belangrijk is dat je bijvoorbeeld… stel dat je 
een verslag moet maken… Bij ons is het zo dat je … een paar 
werkprocessen lijken op elkaar waardoor wij ze mogen koppelen in 

Gebruiken bij 
verslagen 
ook gewoon bij 
bijvoorbeeld een 
plan van aanpak. 
Of een onderzoek. 
Een onderzoek. 
 
Een goede 
voorbereiding voor 
het examen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Een flexibele en 
adaptieve 
schrijfstrategie die 
nieuwe strategieën 
introduceert en 
eerder aangeleerde 
strategieën 
vernieuwd 
 
b. De verbetering 
van de positieve 
schrijfattitudes van 
studenten; 
 
c. Het wegnemen 
van negatief 
persoonlijk gedrag; 
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een  verslag bijvoorbeeld. En ik denk dat dat ook belangrijk is  dat 
ze dat aan ons ook doorgeven. Ook aan jullie bijvoorbeeld, 
misschien kun je deze drie koppelen en kun je dat zo en zo 
opbouwen, waardoor je zo’n verslag krijgt.  En als hun dit ook 
meenemen, daarin leren we daarvan. 
En ook de opbouw van je verslag is dan beter. 
Nog even over het vorige, het examen. Ik denk ook dat niet alleen 
voor jezelf overzichtelijker maakt op deze manier, maar ook 
bijvoorbeeld voor een examencoördinator. Of iemand die jouw 
verslagen nakijkt. Als wij een wat duidelijker proces op tafel hebt 
liggen en voor jezelf maakt  dat wordt het niet alleen voor jezelf 
overzichtelijker  maar ook voor iedereen die betrokken is bij het 
project zelf heeft het gewoon een duidelijke opbouw . Daarnaast is 
er ook een proces van werken hoe jij gewerkt hebt eraan. Dat 
wordt duidelijker dan als jij lukraak gaat typen en denkt oh  zo 
moet ik het een beetje doen. Als je echt een bouwplan opschrijft 
zoals we hier geleerd hebben, dan wordt dat veel overzichtelijker 
.  Vooral als iemand wil gaan kijken naar of jij bekwaam genoeg 
bent in het vak dat jij  voor aan het studeren bent. Voor  de 
verslagen die jij maakt, denk ik dat het heel fijn is voor mensen om 
dat te kunnen zien: oké hij of zij weet ook echt waar hij mee bezig 
is, hij laat het ook zo zien.  Het is veel gestructureerder in plaats 
van lukraak maar wat opschrijven. 
 

 
 
Voor jezelf 
overzichtelijker 
maakt op deze 
manier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je echt een 
bouwplan opschrijft 
zoals we hier 
geleerd hebben, dan 
wordt dat veel 
overzichtelijker . 
Veel 
gestructureerder 

Ik denk wel het format. Dat format sowieso ja. Ik denk dat je daar 
wel een mooi verslag mee kan maken met de punten die benoemd 
moeten worden, die staan er allemaal in. Dat vind ik eigenlijk ook. 
Sommige dingen vond ik een beetje … hoefde van mij niet persé, 
maar op zich dat  op een rijtje zetten van wat je nodig hebt in die 
tekst dat vond ik wel fijn. In welke volgorde, dat vond ik ook wel 

Het format. 
 
dat  op een rijtje 
zetten van wat je 
nodig hebt in die 
tekst 

e. Een flexibele en 
adaptieve 
schrijfstrategie die 
nieuwe strategieën 
introduceert en 
eerder aangeleerde 
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fijn dat je dat van te voren al weet en dan kun je gaan schrijven en 
dan weet je gewoon wat je wil gaan schrijven.  
Ja, ik denk dat ik het meeste gehad heb aan  dat format en de 
meeste van onze leeftijd denk ik wel.  Dat je gewoon weet hoe je  
zoiets moet maken  en welke punten erin moeten komen. 

 
In welke volgorde 
Format 
 
Dat je gewoon weet 
hoe je  zoiets moet 
maken  en welke 
punten erin moeten 
komen. 
 

strategieën 
vernieuwd 

Ja, gewoon voor verslagen tikken. Het is een makkelijk hulpding 
om snel maar ook een goed verslag  te maken. Voor school. Ik denk 
dat als ik een verslag voor school moet maken  dat ik dat dan wel 
ga gebruiken. Ik denk het ook. 

Makkelijk hulpding 
 
Ik denk dat als ik een 
verslag voor school 
moet maken  dat ik 
dat dan wel ga 
gebruiken 

e. Een flexibele en 
adaptieve 
schrijfstrategie die 
nieuwe strategieën 
introduceert en 
eerder aangeleerde 
strategieën 
vernieuwd 

Ik denk vooral dat ik van de tekstopbouw dat dat iets blijven zitten, 
dat ik dat dan eventueel nog kan gebruiken. Maar voor de rest is 
allemaal weggevaagd.  Ik zou niets meer weten eigenlijk. Niet veel. 
Ik denk ook  de indeling van de tekst. Voor later. Ik denk dat het 
later wel van pas komt, het tweede of derde leerjaar. 
En wat bedoel je  met indeling van tekst, kun je dat iets preciezer 
uitleggen? 
Hoe het eruit ziet, hoe de tekst eruit ziet. En bedoel je dan het 
evaluatieverslag of in het algemeen? Het evaluatieverslag. 

Tekstopbouw 
De indeling van de 
tekst 
Voor later 

e. Een flexibele en 
adaptieve 
schrijfstrategie die 
nieuwe strategieën 
introduceert en 
eerder aangeleerde 
strategieën 
vernieuwd 

 

5. Wat ga je in de toekomst niet gebruiken van de PLAN + WRITE strategie 
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Dat bouwplan vond ik zo  best een beetje lastig, of zo.  Ik wist 
dan nooit zo goed wat ik daarmee moest doen, daar had ik een 
beetje moeite mee. 

Bouwplan vond ik zo  
best een beetje lastig 

e. Een flexibele en 
adaptieve 
schrijfstrategie die 
nieuwe strategieën 
introduceert en 
eerder aangeleerde 
strategieën 
vernieuwd 

   
 

6. Wat vond je interessant of nuttig aan de opdrachten die je tijdens de lessen hebt gemaakt? 

Nuttig? Je neemt het sowieso mee in je toekomst. 
Je kunt het in de volgende verslagen naast elkaar leggen en 
vergelijken. 
Je kan het format van het evaluatieverslag natuurlijk niet voor alles 
gebruiken. Je kan wel een beetje kijken van dit werkproces moet ik 
aantonen, dit en dit moet erin. Dan kan je wel voor jezelf een 
bouwplan maken. 
En of je bij je bouwplan blijft. 
En dan kan je wel de reader die we gekregen gebben wel weer voor 
gebruiken. En daarnaast leggen en je kan nu altijd even naar elkaar 
toelopen. Jullie hebben de lessen ook gehad, van goh hoe pak jij dit 
aan. Kijk misschien doen we nu wat sneller omdat we samen lessen 
hebben gehad en samen klassikale lessen hebben gehad. Ik denk dat 
dat ook wel fijn is. 
Dus naar aanleiding van mijn vraag wat vond je interessant en nuttig, 
dan hoor ik  de voorbeeldverslagen waren interessant, en wat nog 
meer? 
Dat klassikale. 

Je neemt het 
sowieso mee in je 
toekomst. 
 
Volgende 
verslagen naast 
elkaar leggen en 
vergelijken 
Voor jezelf een 
bouwplan maken. 
En of je bij je 
bouwplan blijft. 
 
Dat klassikale. 
De samenwerking 
 

a. De cognitieve- 
en metacognitieve 
processen die 
aangeleerd zijn 
door duidelijke 
strategie-
instructie; 
 
h. Interactief leren 
tussen student en 
docent 
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De samenwerking. 
Op het moment dat er een niemand niet was dat er terug gekoppeld 
werd naar diegene , weet je wel zo, dat is gewoon fijn 
 

Ja, dat je elke keer een andere had. Dan moest je  aanleiding en het 
doel eruit halen. Dat is ook nog niet heel makkelijk soms, maar dat 
oefen je dan zeg maar wel daardoor. En als je dat al hebt dan kun je 
best al snel een verslag schrijven. Ja, dat vind ik ook.  
Ik vond het ook wel fijn dat altijd, het werkproces iets verder 
uitgeschreven stond. Dat vond ik ook erg fijn. Gewoon de uitleg. Dat 
je weet wat het inhoudt. Als ik alleen werkprocessen zie staan , dan 
denk ik wat is dat eigenlijk. Ja, ik heb dat eigenlijk wel iedere keer een 
beetje gelezen. Als ik dan weer wat moest doen, dan deed ik dat. 

Dat oefen je 
de uitleg 

i. 
Gepersonaliseerde 
instructie die 
afgestemd is op 
de behoefte en 
mogelijkheden 
van de student 

Dat je kon oefenen met schrijven. Dat vond ik daar wel nuttig aan.  
Ja. Je leert er gewoon wat van om het te doen. Het is niet luisteren, 
want vaak gaat het bij mij het ene oor erin en het andere oor eruit als 
je iets hoort. Maar je doet ook echt iets . Dus dat is bij mij 
bijvoorbeeld echt het leerpunt.  Gewoon dat ik iets doe en niet alleen 
maar blablabla dit blablabla dat. Maar gewoon echt  dat iemand zegt  
ga dit maar doen en kijk wat eruit komt. Dat vond ik juist leerzaam. 
En als je het daarna ook nog bespreekt, volgens mij hebben we dat 
ook gedaan, toch? Dan leer je ook van je fouten. 

Oefenen met 
schrijven. Nuttig 
Leert er gewoon 
wat van om het 
te doen. 
Je doet ook echt 
iets . Dat vond ik 
juist leerzaam. 
daarna ook nog 
bespreekt 
Dan leer je ook 
van je fouten. 

i. 
Gepersonaliseerde 
instructie die 
afgestemd is op 
de behoefte en 
mogelijkheden 
van de student 

Interessant? Niet heel veel. Je leert er wel weer iets van. Vertel. 
Gewoon, het is elke keer info dat je erbij krijgt. Daar doe je wel wat 
mee. Dat eigenlijk. 

Planopbouw 
 
Niet heel veel aan 
heb gehad. 
Vrijwillig 

i. 
Gepersonaliseerde 
instructie die 
afgestemd is op 
de behoefte en 
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Met de planopbouw, dat wel. De belangrijkste stukjes en zulke 
dingetjes eigenlijk meer. De kleine dingetjes is wel een beetje blijven 
hangen. Ja, dat is het ook wel.   
Ik denk dat ik er niet heel veel aan heb gehad, want, in het begin zeg 
maar, toen werd er verteld dat het vrijwillig is. Maar als het niet 
vrijwillig  zou zijn, denk ik dat de helft van de klas, de meerderheid  
gewoon serieus aan de slag zou gaan, als dat niet was gezegd van dat 
het vrijwillig was. 
Sluit ik me bij aan, zeker. En vertel. Wat maakt dit? Je gaat, zeg maar 
denken oh ik doe niks en zo, hoeft niet. Kun je beter niks doen. Beter 
niks doen dan iets doen? Ik hoor dat er een soort  beloning bij moet 
zijn: als je werkt krijg je er een cijfer voor. Het cijfer kan ook negatief 
uitvallen natuurlijk als je niets doet.  Maar dan moet je dus wel wat 
doen. 
Ja precies, een soort tegenprestatie in principe. Dat je er iets mee kan 
afvinken of afsluiten? Ja,  bijvoorbeeld. 
Ja, ik denk dat wel iets was geweest waardoor wij  met de hele groep 
meer ons best deden of zo. Dat meer. 
Ik heb redelijk mijn best gedaan. 
Ja, dat wel weer. 
Je zag wel dat het laatste verslag werd wel een beetje, hoe zeg je dat, 
een soort verplicht laat maar zeggen. Als je dit afmaakt, dan kun je 
daarna weg.  In die zin. Nou dan denkt iedereen, dan maak ik het af 
en dan kan ik weg. Dus dat is weer die tegenprestatie die je dan krijgt. 
En de opdrachten zelf, vond je die dan nuttig of interessant? Ik vond 
eerlijk gezegd  alleen de laatste opdracht interessant, die je moest 
maken van Burendag. En wat maakt dat die interessant was? Dat je 
zeg maar in de tekst moest zoeken van wat je hebt gedaan en dat 
moest je zeg maar verwoorden in tekst en uitleggen.  

 
Een soort 
tegenprestatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de tekst moest 
zoeken van wat je 
hebt gedaan en 
dat moest je zeg 
maar verwoorden 
in tekst en 
uitleggen. 
 
Wat we in de 
hele lessen 
geleerd hebben, 
moesten we daar 
dan uitwerken. I 
 

mogelijkheden 
van de student. 
(en negatief) 
 
 
 
f. Ondersteuning 
van de 
schrijfbehoeften 
van studenten 
met en zonder 
leerproblemen 
(negatief) 
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Dat was het hele plaatje denk ik. Gewoon,  wat we in de hele lessen 
geleerd hebben, moesten we daar dan uitwerken. Ik vond de laatste 
opdracht ook wel het interessantst ja. 

 

7. Welke onderdelen van de PLAN +WRITE strategie heb je goed begrepen? 

Blijf bij je bouwplan. 
Ja. Gewoon alle punten wat erin moeten 
Het bouwplan was echt wel van wauw, dat is echt .. Blijft in mijn 
nachtmerries terug komen (lacht erbij). 
Ik droom ’s nachts over huizen en zo. 
De onderdelen hoofdideeën en bij ideeën of wat het was. 
 

Blijf bij je bouwplan 
Alle punten wat erin 
moeten 
Bouwplan 
Onderdelen 
hoofdideeën en bij 
ideeën 
 

a. De cognitieve- en metacognitieve 
processen die aangeleerd zijn door 
duidelijke strategie-instructie; 

Herinner je doelen. Ja die. Is dat die van de synoniemen of is dat die 
andere ? Die heb ik ook wel goed begrepen dan. Toepassen van lange 
en korte zinnen. Die heb ik ook wel  goed begrepen. 

Herinner je doelen. 
Synoniemen 
Toepassen van lange 
en korte zinnen. 
 
 

a. De cognitieve- en metacognitieve 
processen die aangeleerd zijn door 
duidelijke strategie-instructie; 

Ik zou het niet weten. 
Ik ook niet. 
Ik zou het ook niet weten. 

---  

 

8. Welke onderdelen van de PLAN +WRITE strategie heb je nog niet goed begrepen? 

Wat ik niet heb begrepen weet ik eigenlijk zo effe niet. 
Ik ken ze niet specifiek uit mijn hoofd, maar ik weet wel wat je moet 
doen. 
Voor mij was het echt wel duidelijk of zo. Duidelijk en klaar eigenlijk. 

Echt wel duidelijk. 
 
Meer een hulpmiddel is met 
het leren. 

a.  De cognitieve- en metacognitieve 
processen die aangeleerd zijn door 
duidelijke strategie-instructie 
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Ik denk  dat het meer een hulpmiddel is met het leren, dan dat het 
iets is omdat je helemaal moet kennen. Het is een ondersteuning. 
Je leert op die manier, maar je hoeft het niet uit je hoofd te leren 
wat alles betekent. Weet je ik zou bij God niet weten waar elke 
letter in PLAN +WRITE voor staat, maar  je weet wel nu  grotendeels 
hoe je  een evaluatieverslag moet aanpakken.  Of überhaupt een 
verslag. Ik denk dat  het v oor elk verslag wel helpend is. Dat je 
gewoon een duidelijk plan hebt. Hier kan je beginnen en daar kan ik 
eindigen en dat houd ik in mijn hoofd ofzo. 
Dat is ook wel een goeie wat je zegt. Het begin, hoe je  een verslag 
begint. 

 e. Een flexibele en adaptieve 
schrijfstrategie die nieuwe 
strategieën introduceert en eerder 
aangeleerde strategieën vernieuwd 

 ---   

Ik snapte het wel maar eerst had ik wel moeite met  het plaatje van 
de architect. Ik ook. 
Maar nu ik het zeg maar weet, is hij juist heel handig op een of 
andere manier. Kun je dat uitleggen? Eerst dacht ik, het is een man 
voor een huis met allemaal soorten lijnen en zo. En nu kijk ik daar 
veel dieper in van oh, dus het is echt aan het begin en hij  tekent 
alles uit van te voren . Dus ja,  dat is eigenlijk een heel goed 
voorbeeld van PLAN +WRITE. Eerst dacht ik, het is een man voor 
een huis met allemaal soorten lijnen en zo. En nu kijk ik daar veel 
dieper in van oh, dus het is echt aan het begin en hij  tekent alles 
uit van te voren . Dus ja,  dat is eigenlijk een heel goed voorbeeld 
van PLAN +WRITE. 

Het plaatje van de architect 
 
Heel handig. 
Kijk ik daar veel dieper in van 
oh, dus het is echt aan het 
begin en hij  tekent alles uit 
van te voren . 
Heel goed voorbeeld van 
PLAN +WRITE. 

f. Ondersteuning van de 
schrijfbehoeften van studenten met 
en zonder leerproblemen 
 
a. De cognitieve- en metacognitieve 
processen die aangeleerd zijn door 
duidelijke strategie-instructie 

Nou ik moet eerlijk zeggen dat ik die letters allemaal vergeten ben 
omdat het een Engelse strategie is volgens mij en dat u die vertaald 
heeft. Dus ja, dat was wel een beetje onduidelijk vond ik zelf. 
Misschien als het in het Engels was geweest dat het wel was blijven 
hangen . Er staan alle letters als eerste volgens mij van de woorden 
maar ik heb geen idee. Zou ik ook niet weten. 

Beetje onduidelijk. 
Misschien als het in het Engels 
was geweest dat het wel was 
blijven hangen . 
 
 

a. De cognitieve- en metacognitieve 
processen die aangeleerd zijn door 
duidelijke strategie-instructie; 
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Denk allemaal.  
Nee. Zoals hij al zei, dat alles in het Engels is normaal gesproken,  
dan naar het Nederlands vertaald is, maakt al een stuk lastiger. 
 Als ik nu die afkortingen op moest opnoemen, zou ik het niet weten, 
eerlijk gezegd. Maar het hanteren ervan, dat zou wel kunnen. Dat 
heeft niet perse met al die puntjes te maken, laat maar zeggen. Dus 
globaal gezien hebben we er, denk ik, wel wat aan gehad. Maar niet 
qua al die stappen. 
En wat heeft het volgens jou dan, je zegt globaal,  wel opgeleverd? 
Gewoon, soort gerefreshed laten we maar zeggen in je hoofd. Dat je 
weer effe alles duidelijk wordt over zo’n evaluatieverslag. En voor 
sommige mensen is het ook nieuw. Die leren er ook wel wat van, 
denk ik. Ik denk dat mensen er wel wat aan hebben, ondanks dat 
ze dat niet denken. Ik denk van wel. Je leert er wel wat van, dat 
weet ik wel zeker. Al heeft het niets met dat te maken, dan is het 
wel alleen het uittypen of weet ik veel wat, dus ja. 
 

 
Naar het Nederlands vertaald 
is, maakt al een stuk lastiger. 
 
Dat je weer effe alles duidelijk 
wordt over zo’n 
evaluatieverslag. 

f. Ondersteuning van de 
schrijfbehoeften van studenten met 
en zonder leerproblemen 
 
i. Gepersonaliseerde instructie die 
afgestemd is op de behoefte en 
mogelijkheden van de student. 

 

9. Hoe kijk je nu aan tegen het schrijven van evaluatieverslagen? 

Een evaluatieverslag vind ik nou niet meer zo moeilijk als dat ik dacht. Maar als ik dit 
nu zou moeten toepassen in een ander verslag zou ik wel even moeten denken van.. 
Na deze lessen? Goed. Ik weet wel zeker dat mijn evaluatie  niet perfect zullen zijn, 
maar wel goed. 
Ik ben nog wel een beetje onzeker hoor. 
Ik denk dat als ik nu een cijfer zou moeten krijgen voor een evaluatieverslag  die we 
hier gemaakt hebben. 
Een 7. 
Dan heb ik sowieso hoger dan een 6 of zo. Oké. Maar je gevoel , wat zegt je gevoel? 
Ik denk dat ik het wel goed heb nu. 

Niet meer zo moeilijk als 
dat ik dacht. 
Goed. 
Ik denk dat ik het wel 
goed heb nu. 
 
Mijn gevoel zegt dat ik 
er heel veel baat bij heb 
gehad. 
 

b. De verbetering van de 
positieve schrijfattitudes 
van studenten 
 
c. Het wegnemen van 
negatief persoonlijk 
gedrag; 
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Mijn gevoel zegt dat ik er heel veel baat bij heb gehad. 
Ja, Ik ook. 
Jawel. 
Vooral de samenwerking. Ik hou echt van het groepsverband. Het sparren daar word 
ik zelf beter van. 
Bijvoorbeeld als ik een zin zo heb en jullie hebben bijvoorbeeld een zin  zo van…  
misschien kunnen we die samenvoegen of van goh we doen het zo en zo. 
En ik vond het gewoon gezellig. 
Ja ook, ook. 
En dat is ook belangrijk dat het gezellig  moet blijven. 
Maar ik denk  dat het ook wel ligt aan  de leraar de lerares die dit zal geven. dat is  
wel weer een compliment naar jou. Niet elke leraar of lerares  dit zo had kunnen 
geven en zo duidelijk had kunnen opstellen als dat dat nu voor ons is. Vooral als ik ga 
kijken hoe warrig ik sommige lessen was, van andere  dingen… Ik heb toch wel bijna  
alles wel goed meegekregen, wat je moest leren voor deze les en ik denk dat dat niet 
alleen maar aan de  strategie ligt maar ook aan de persoon die  de les geeft. 

De samenwerking. 
Het sparren daar word ik 
zelf beter van. 

Ik vind het best belangrijk denk ik. Gewoon, als je niet mee hebt gedaan bijvoorbeeld 
aan het hele project en je leest het hoe het is gegaan en hoe de voorbereiding is 
geweest , dat eigenlijk allemaal. Dus dat vind ik eigenlijk best wel goed. 
 Ik heb al een keer eerder evaluatieverslagen moeten schrijven, maar dat vond ik 
verschrikkelijk eigenlijk, dat ging weer via een andere methode . Maar ik vond dit 
veel duidelijker, het is leuker geworden.  Niet dat ik het voor de lol ga doen of zo, als 
ik er eenmaal mee bezig ben dan gaat het ook wel. Ja, dat het makkelijker gaat , het 
geeft je een goed gevoel van o, ik kan het, weet je wel. En dan gaat het ook gewoon. 
Ik denk sowieso dat format , dat is voor mij echt…. 

Best belangrijk. 
Eigenlijk best wel goed. 
Ik vond dit veel 
duidelijker, het is leuker 
geworden. 
Dat het makkelijker gaat. 
Een goed gevoel van o, 
ik kan het. 

b. De verbetering van de 
positieve schrijfattitudes 
van studenten 
 
c. Het wegnemen van 
negatief persoonlijk 
gedrag; 

Nou, ik vind verslagen schrijven  sowieso niet leuk. Maar ik denk dat het wel 
makkelijker  maakt nu. Doordat ik nu zeg maar dit heb geoefend wordt het wel 
makkelijker en dan is het minder erg om te doen zeg maar. Het zou nooit mijn 
favoriete ding zijn, maar het zal wel makkelijker gaan denk ik.  

Wel makkelijker.   
Minder erg om te doen. 
Makkelijker gaan denk 
ik. 
Makkelijker. 

b. De verbetering van de 
positieve schrijfattitudes 
van studenten 



SRSD- SCHRIJFSTRATEGIE IN HET MBO  200 

Ik vond het ook nooit makkelijk om te maken, maar nu heb je die stappen gedaan en 
nu is het wel makkelijker en denk ik van ja ik kan het nu ook wel beter dus ik ga er 
ook voor.  
Ja, bij mij ook. Ik wist nooit hoe ik moest beginnen, en daar heb ik altijd wel moeite 
mee. Doordat ik dat heb gedaan weet ik het wel beter hoe ik zo’n verslag moet 
beginnen.  
Ja, ik vind het veel efficiënter geworden eigenlijk. Want  eerst was het altijd, een 
verslag is een bonk informatie was het altijd, en nu met PLAN +WRITE  kan ik het veel 
beter in hokjes plaatsen. Bijvoorbeeld inleiding, dan volgde dat, dat en dat. Het is 
veel overzichtelijker. Dat is voor mij het makkelijke ervan. 

Ik kan het nu ook wel 
beter. 
Weet ik het wel beter 
hoe ik zo’n verslag moet 
beginnen. 
Veel overzichtelijker. 
Makkelijke ervan. 

c. Het wegnemen van 
negatief persoonlijk 
gedrag 

Tenminste, voordat alles met dat van PLAN +WRITE gebeuren, zou ik het niet zomaar 
kunnen. Ik ben iemand die van het vmbo afkomt en er nog nooit mee te maken heeft 
gehad. Ik vond het allemaal een beetje spannend. Maar nu, als jij  mij nu zou zeggen 
van schrijf even een evaluatieverslag over wat je vanmiddag hebt gedaan, dan zou ik 
dat kunnen. Ik heb er wel  wat van opgestoken dus. Maar dat is mooi. Dus als ik hem 
zo vraag inderdaad. Ja, dat is perfect. Dus je zou nu wel makkelijker … Dat zeker. Of 
vul ik iets in voor jou? Nee, nee, nee, dat sowieso. Maakt niet uit over wat, ik zou het 
wel kunnen, denk ik. 
Ik heb daar ook mee te maken gehad in mijn vorige opleiding,  met Nederlands. Voor 
mij was het niet echt iets nieuws, alleen de PLAN+WRITE regel. Vorig jaar, bij de 
opleiding pedagogisch medewerker, hebben we dat ook moeten doen. 

Allemaal een beetje 
spannend. 
Ik zou het wel kunnen 
Ik heb er wel  wat van 
opgestoken 

b. De verbetering van de 
positieve schrijfattitudes 
van studenten 
 
c. Het wegnemen van 
negatief persoonlijk 
gedrag 

 

10. Hoe kan de manier waarop je aan deze  opdrachten tijdens de lessen hebt gewerkt helpend zijn voor andere schrijftaken die je tijdens de opleiding 

Sociaal Werker moet maken? 

Ik  denk sowieso het brede plaatje dat de les geeft. Niet alleen  over 
evaluatieverslagen maar ook het PLAN +WRITE. 
De Nederlands taal beheersen. 
In jouw verslagen , dat is niet alleen voor een evaluatieverslag 
belangrijk. Ik denk dat dit, dat ik hier meer heb geleerd  voor alle 

PLAN +WRITE. 
Nederlands taal 
beheersen. 
Hoe je  leert de 
zinsopbouw goed te 

d. Duidelijke zelfregulerende 
procedures zoals het stellen van 
doelen, zelfcontrole, zelfevaluatie en 
zelfversterking (empowerment); 
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werkprocessen in het algemeen dan überhaupt bij portfolio les of dat 
ik.. Ik zat hier niet perse met het idee van ik leer hier over het 
evaluatieverslag perse, dat neemt wel de voorgrond in. Maar vooral 
überhaupt hoe je  leert de zinsopbouw goed te maken, hoe je leert te 
variëren in  woorden. 
Ja, en ik denk dat dat gewoon hielp met het leren van niet alleen het 
evaluatieverslag schrijven, maar elk verslag dat je moet schrijven in de 
toekomst kun je wel dingen hiervan weghalen  om van te leren. Zoals 
een … in je achterhoofd houden wat wil ik met dit verslag eigenlijk 
behalen: wil ik een betere zinsopbouw, wil ik mijn zinnen korter  
maken, wil ik meer komma’s en dit, dit en dit. Dat kun je in elk verslag 
gebruiken, dat is heel helpend. 

maken, hoe je leert te 
variëren in  woorden. 
Elk verslag dat je moet 
schrijven in de toekomst. 
Wil ik een betere 
zinsopbouw, wil ik mijn 
zinnen korter  maken, wil 
ik meer komma’s. 

e.  Een flexibele en adaptieve 
schrijfstrategie die nieuwe 
strategieën introduceert en eerder 
aangeleerde strategieën vernieuwd 

Ik denk dat je nu wel weet wat voor structuur je erin moet doen, en 
alinea’s, dat allemaal duidelijk is. Hoe je gewoon een mooie opbouw 
maakt. Maakt niet eens zoveel uit wat je erin zet qua informatie , maar 
gewoon de opbouw zelf. De lange zinnen, de spelfouten enzo, omdat je 
daar gewoon beter op gaat letten denk ik. 

Structuur. 
Een mooie opbouw. 
De lange zinnen, de 
spelfouten enzo, omdat je 
daar gewoon beter op 
gaat letten. 

a. De cognitieve- en metacognitieve 
processen die aangeleerd zijn door 
duidelijke strategie-instructie; 

Nederlands. Bij Nederlands moeten we toch ook schrijven? En 
communiceren. Bij Nederlands zou je de PLNA +WRITE aanpak terug 
willen zien? Want  we krijgen ook toetsen schrijven en als je dan, ik 
weet niet, misschien een klein verslagje moet schrijven, dan kan je het 
alsnog gebruiken, alleen zeg maar dan in het klein. Niet zo’n heel groot 
verslag of zo, maar gewoon in het klein. 

Nederlands. 
Een klein verslagje moet 
schrijven. 

e. Een flexibele en adaptieve 
schrijfstrategie die nieuwe 
strategieën introduceert en eerder 
aangeleerde strategieën vernieuwd 

Vooral bij de tekstindeling denk ik. Gewoon, dat als je iets in de tekst 
moet opzoeken, weet ik het denk ik wel wat sneller te vinden en er 
gewoon uit te zoeken wat ik dan op moet opschrijven. Bij doel en 
aanleiding hebben we in het begin bijvoorbeeld veel bij stilgestaan, 
bedoel je dat? Meer gewoon dingen opzoeken in de tekst, ja dat meer. 

Tekstindeling 
 
Gewoon dingen opzoeken 
in de tekst, 
 

e. Een flexibele en adaptieve 
schrijfstrategie die nieuwe 
strategieën introduceert en eerder 
aangeleerde strategieën vernieuwd 
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Ja gewoon, hetzelfde als hoe we die opdrachten gemaakt hebben, lijkt 
mij. Dus gewoon hoe we dit geleerd hebben in principe. Dit kunnen we 
ook gebruiken voor andere opdrachten. 
Ik zou gewoon de tekst maken. Ik denk dan wel dat er gewoon in me 
opkomt oh ja, dat hebben we toen geleerd en dat ga ik nu gebruiken. 
Dat heb je gewoon in je achterhoofd zitten, zeg maar. 
Dus dat. Ik zou niet bij elk ding gaan denken, oké, hoe moest dat nou 
ook alweer? Want ik zou gewoon gaan typen  en dan komt het eigenlijk 
wel altijd. 

Dit kunnen we ook 
gebruiken voor andere 
opdrachten. 
Dat er gewoon in me 
opkomt oh ja, dat hebben 
we toen geleerd en dat ga 
ik nu gebruiken. 
in je achterhoofd zitten 

e. De cognitieve- en metacognitieve 
processen die aangeleerd zijn door 
duidelijke strategie-instructie; 

 

11. Welke onderdelen van de PLAN +WRITE strategie wil je graag terugzien in andere vakken van je opleiding tot Sociaal Werker? 

Wat ik wel jammer vind is  dat het nu alleen om de evaluatie verslagen 
gaat. 
Een onderzoek is heel belangrijk. 
Ja een onderzoek is heel belangrijk. Een heel groot iets. 
Ik vind dat daar ook aan gewerkt moet worden hier. 
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf mijn onderzoek, vind ik het wat 
minder lastig vergeleken met een plan van aanpak. Want een plan van 
aanpak zit zo’n …Blijkbaar kwam ik erachter toen ik er een stuk of tien 
had gemaakt die allemaal niet goed waren. Ik kwam erachter dat er 
duidelijk een hele duidelijk structuur in moet zitten en een hele 
duidelijk richtlijn van dit en dit moet erin. 
Ja, maar als het niet duidelijk uitgelegd wordt, weet je uiteindelijk ook 
niet meer waar je aan toe bent. In de map staat dit, de ene docent 
vindt het wel goed. De andere zegt nee, hier moet dit en dit nog bij. En 
uiteindelijk bij het einde dan scheurt ze hem gewoon door midden en 
is alles fout. 
Bij een onderzoek is het ook wel heel handig om wel die richtlijnen te 
hebben. Ben ik wel weer, dat ik dat vind. 

Een onderzoek. 
Een plan van aanpak. 
 
 
Richtlijnen te hebben. 
 
 
 
Formatje… 
 
Duidelijke richtlijnen 
 
 
 
Plan van aanpak. 
 
 
Op deze manier. 

f. ondersteuning van de 
schrijfbehoeften van studenten met 
en zonder leerproblemen 
 
e. een flexibele en adaptieve 
schrijfstrategie die nieuwe 
strategieën introduceert en eerder 
aangeleerde strategieën vernieuwd 
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Zo’n formatje… 
Dat we wat meer vrijheid moet zijn in de manier waarop je het zegt. 
Omdat elk onderzoek is toch wel weer  totaal anders  van elkaar. 
Maar wel duidelijke richtlijnen wat er sowieso in moet. 
Ja, Inderdaad. 
Dat is nu niet. Het staat  er wel in, maar het is niet echt duidelijk vind ik 
want  als ik zelf lees denk ik ja, hoe moet ik dat doen. Dan vraag ik het 
aan mijn mentor en die zegt zo en zo en zo. Dan snap ik het. En zit ik 
voor de computer en… 
Dan snap ik het nog niet. 
 
Plan van aanpak. 
Plan van aanpakken behandelden of voorbeelden van onderzoek, ook 
niet de beste en niet de slechtste, maar gewoon een oké-je, waarvan 
verbetering mogelijk is en die kun je dan naast elkaar leggen, ook een 
voorbeeld verslag. Dat zou bijvoorbeeld al helpend zijn. 
Ik weet toevallig dat sowieso je evaluatieverslag in je examen zit en ik 
weet dat je een onderzoek moet doen in je examen en een plan van 
aanpak in je examen. Dus ik vind die werkprocessen zijn gewoon heel  
belangrijk om te behandelen. En als dat op deze manier zou kunnen, 
dan weet ik zeker dat mijn verslagen veel meer vooruit gaan dan hoe 
ze waren. 
 
Allemaal. 
Vooral theorievakken, vooral dat. Maak het concreet.  
Ik denk dat dit belangrijk is .. Voor je verantwoordingsverslagen,  je 
plan van aanpak. Portfolio les, Nederlands. 
Alle verslagen op zich. 
En ik denk dat het belangrijk is ook voor de mensen die niveau 4 doen 
en binnenkort op examen gaan en zo. Dat die de werkprocessen die zij 

 
Dan weet ik zeker dat mijn 
verslagen veel meer vooruit 
gaan dan hoe ze waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theorievakken 
 
Alle verslagen op zich. 
 
 
 
 
 
Werkprocessen in het 
examen 
 
als een op zichzelf staande 
klas of les 
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in het examen moeten doen, extra behandeld worden door middel 
van zo’n les.. Omdat je.. je hebt het gewoon echt nodig in je examen. 
Ja, alleen denk,  dat het een mooie toevoeging is op de lessen. Maar ik 
denk dat als je dit gaat  sprinkelen of toevoegen bij bepaalde lessen 
dat het wel  een heel groot deel van  werking van de les zelf weghaalt, 
de manier van werken. Ik denk dat dit veel beter zou werken als een 
op zichzelf staande klas of les dan dat het zou staan in combinatie met 
Nederlands. Het probleem is  je kun het wel in combinatie gaan doen 
met Nederlands maar  uhm  dit is toch de kern van Nederlands alles 
wat je daar moet leren 

 

Ik denk vooral wel samen die voorbeeldverslagen doorlezen en 
analyseren zeg maar. Dat mag er  sowieso in blijven, dat was allemaal 
wel een goeie. Wat jij ook al zei, je kunt zien wat je juist niet moet 
doen. En samen kom je toch wel op meer ideeën zeg maar. Het 
inspireert. Als je het alleen moet doen, dan loopt je vast en als je het 
met een klas doet, dan heb je altijd meer mensen die het antwoord 
misschien wel weten. 
Dat format, dat moet er sowieso in blijven. Het format ja. Het format 
erin blijven. 
Ik denk ook, jij deed dan niet dat we elke week  een heel verslag 
moesten maken, maar dan een keer een inleiding, dan een keer een 
slot, dat is wel fijn. Dat motiveert ook wel. Als je elke week een heel 
verslag moet schrijven, dan heb je er ook geen zin meer in. Nee, dan 
wordt het teveel. En dan op het laatst wel helemaal, dat vond ik ook 
wel fijn. De opbouw vond ik wel goed daarin. Ja, zeker 

Samen die 
voorbeeldverslagen 
doorlezen en analyseren 
 
Zien wat je juist niet moet 
doen 
 
Kom je op meer ideeën. 
Het inspireert. 
Format. 
 
De opbouw vond ik wel 
goed daarin. 

f. ondersteuning van de 
schrijfbehoeften van studenten met 
en zonder leerproblemen 
 
h. interactief leren tussen 
student en docent 
 
e. een flexibele en adaptieve 
schrijfstrategie die nieuwe 
strategieën introduceert en eerder 
aangeleerde strategieën vernieuwd 

Nederlands… Nederlands e. een flexibele en adaptieve 
schrijfstrategie die nieuwe 
strategieën introduceert 

--  -- 
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12. Hebben jullie nog tips voor mij? 

Wat ik wel jammer vind is  dat het nu alleen om de evaluatie 
verslagen gaat. 
Een onderzoek is heel belangrijk. 
Ja een onderzoek is heel belangrijk. Een heel groot iets. 
Ik vind dat daar ook aan gewerkt moet worden hier. 
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf mijn onderzoek, vind ik het 
wat minder lastig vergeleken met een plan van aanpak. Want een 
plan van aanpak zit zo’n …Blijkbaar kwam ik erachter toen ik er 
een stuk of tien had gemaakt die allemaal niet goed waren. Ik 
kwam erachter dat er duidelijk een hele duidelijk structuur in 
moet zitten en een hele duidelijk richtlijn van dit en dit moet erin. 
Ja, maar als het niet duidelijk uitgelegd wordt, weet je uiteindelijk 
ook niet meer waar je aan toe bent. In de map staat dit, de ene 
docent vindt het wel goed. De andere zegt nee, hier moet dit en 
dit nog bij. En uiteindelijk bij het einde dan scheurt ze hem 
gewoon door midden en is alles fout. 
Bij een onderzoek is het ook wel heel handig om wel die 
richtlijnen te hebben. Ben ik wel weer, dat ik dat vind. 
 
Ik denk dat als ik een tip mag geven, dat is omdat het PLAN 
+WRITE is dan Engels is het wel heel  lastig ezelsbruggetje om 
echt te onthouden. Omdat als je nu gaat kijken naar de 
afkortingen,  in vergelijking met wat er echt  hoort te staan, dan 
heb je een r en die komt  midden ergens in een zinnetje terug . 
Ja. 
Ik snap wat ermee bedoeld wordt, wat de bedoeling was, het is 
alleen niet  … het maakt het nog moeilijker dan  nodig is. Een 
ezelsbruggetjes is om het makkelijker te maken. Maar het maakte 
het wat moeilijker. 

Een onderzoek 
 
Een plan van aanpak. 
 
Om wel die richtlijnen te hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lastig ezelsbruggetje om echt te 
onthouden 
 
Een andere naam geven 

f. ondersteuning van de 
schrijfbehoeften van studenten 
met en zonder leerproblemen; 
 
 



SRSD- SCHRIJFSTRATEGIE IN HET MBO  206 

Een andere naam geven inderdaad, dat zou je moeten bekijken 
hoe je dat moet doen. 
 

Ja, hetzelfde kwam wel de hele tijd terug, elke les.  
Maar iets kleinere uitleg.  
Want zeg maar de eerste keer dat we het horen en dan daarna 
herhalen, maar niet opnieuw weer helemaal uitleggen, zeg maar. 
Maar ja, dat was het wel. Het was wel goed. 
 Ja, ik wil haar een beetje toelichten natuurlijk. De eerste twee 
keer uitleg heb ik echt wat aan gehad , de derde en vierde keer 
dan weet je het wel. En dan wil ik eigenlijk juist meer opdrachten 
of zoiets, meer doen in plaats van meer luisteren naar dingen die 
ik al weet. Minder uitleg en aan het einde meer opdrachten, 
zodat je kan oefenen.  
Vooral het oefenen vinden jullie heel fijn? Ja. 

Kleinere uitleg. 
Niet opnieuw weer helemaal 
uitleggen. 
Meer opdrachten 
meer doen in plaats van meer 
luisteren naar dingen die ik al 
weet. Minder uitleg en aan het 
einde meer opdrachten, zodat je 
kan oefenen. 

f. ondersteuning van de 
schrijfbehoeften van studenten 
met en zonder leerproblemen 
 
i. gepersonaliseerde instructie die 
afgestemd is op de behoefte en 
mogelijkheden van de student.
  (Nodig) 

Ja, meer verschillende dingen in lessen doen misschien. Het was 
elke keer  een beetje hetzelfde en dat irriteerde mij dan 
tenminste, of irriteerde.. 
Misschien een andere vorm van lesgeven, elke les. Kun je dat iets 
meer concreet maken? Elke les zeg maar dezelfde opdrachten en 
bijvoorbeeld  iets meer variatie daarin. Ik weet niet, misschien 
een quiz of zo tussen door. Dat je het misschien nog leuk houdt, 
de sfeer in de klas. 
Dat is ook wel een goeie. 
Want als je zeg maar op een ding gefocust bent, gaat je 
concentratie op een gegeven moment ook weg  als je tussen door 
niets anders hebt. 
Wat ik net al zei, een beetje variatie. Want het was op een 
gegeven moment  standaard elke dinsdag elke middag was het 

Meer verschillende dingen in 
lessen doen 
Een andere vorm van lesgeven. 
 
Meer variatie 
Een quiz of zo. 
 
Het tijdstip 

i.gepersonaliseerde instructie die 
afgestemd is op de behoefte en 
mogelijkheden van de student. 
(nodig!) 
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weer even schrijven. Niemand had er zin in. Dat was het ook 
gewoon. 
En het tijdstip kwam ook niet uit, denk ik. Dat hadden we al gauw 
door, hè? Ja. 
Dus variatie, tijdstip, het vele schrijven daar moet iets mee. 
Ja, voor de rest ging het hartstikke prima. Tenminste ik vond de 
opdrachten niet verkeerd ofzo. Maar iets minder of zoiets 
volgende keer. 
Oké. En de casussen die ik had aangedragen, meneer de Haas 
enz.? 
Daar was niets mis mee. Ik vond het prima, tenminste.. 
Gewoon duidelijk. 
Ja, zeker. 
 

 

13. Op welke wijze kan er het beste feedback gegeven worden? 

Gewoon, zo duidelijk mogelijk.  
Zeg maar laten weten wat er verbeterd moet worden zodat je het volgende verslag echt kunt 
verbeteren. Ik denk voor sommigen individueel en voor anderen, ja  denk maak niet uit maar 
zoals ik hoor graag. Ik wil graag van mezelf qua een op een dit moet je beter doen, dan kan je 
verbeteren in plaats van dat ik in de klas hoor dit moet je verbeteren dan denk ik , ja moet 
dat dan echt of heeft iedereen dat straks? 

i. gepersonaliseerde instructie die 
afgestemd is op de behoefte en 
mogelijkheden van de student. 

  
 

 

Bijlage J: Uitgewerkte interviews docenten 
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1. In hoeverre voldeed de PLAN +WRITE strategie naan de verwachtingen? (Wat hebben de studenten gehad aan de aanpak met behulp van de PLAN 

+WRITE strategie?) 

Wat ik terug heb gehoord is dat het hun echt zoveel steun heeft gegeven voor het 
schrijven van verslagen. Het evaluatieverslag was als voorbeeld, maar wat ik terug heb 
gehoord is dat zij er echt heel veel aan hebben gehad. En wat ik heel mooi vind van de 
studenten waarvan ik studieloopbaan begeleider van ben, die heel veel moeite hebben 
met het schrijven, nu heel trots zijn en zeggen M. wij mailen jou het verslag  en volgens 
mij is het een dikke tien waard.  En wat ik dan mooi vind is het zelfvertrouwen dat het hun 
heeft gegeven, waardoor ze mijn inziens, ik verwacht dat ze daardoor ook sneller  en 
eerder  aan andere verslagen beginnen. Maar als ze meer zelfvertrouwen hebben weten 
ze nu hoe ze het moeten schrijven. Dus ik verwacht daar veel van. Dat is wat ik terug heb 
gehoord.  Er zijn ook wel studenten die amper op school kwamen, ook omdat ze moeder 
zijn, door de thuissituatie. Het viel mij op dat ze altijd naar jouw les kwamen. En dat ze 
ook heel enthousiast waren over  jouw  les en over jouw manier hoe je het bracht. Dus het 
voldeed boven verwachting eigenlijk. 

b. de verbetering van de positieve 
schrijfattitudes van studenten; 
 
f. ondersteuning van de schrijfbehoeften 
van studenten met en zonder leerproblemen; 

Ik denk dat de PLAN+WRITE strategie wel zeker aan mijn verwachtingen voldeed. Maar 
dat we wel  gezien hebben, en daar hebben we het  ook al over gehad, dat het misschien 
handiger is om dit in te zetten  bij studenten die al wat verder zijn in hun opleiding, 
waardoor ze dus inzien wat ze eraan hebben.  En voor deze studenten,  die in het eerste 
jaar van deze opleiding zitten, merk je toch dat ze het niet direct kunnen toepassen 
tijdens hun studie nu.  Dus wordt het een beetje ver van hun bed show, waardoor de 
motivatie wat afneemt. Ik denk dat we dat kunnen concluderen. 
 

d. duidelijke zelfregulerende procedures 
zoals het stellen van doelen, zelfcontrole, 
zelfevaluatie en zelfversterking 
(empowerment); 

 

2. Wat heeft de PLAN +WRITE strategie opgeleverd (studenten/docenten)?Wat waren bevorderende/ werkzame factoren van de PLAN +WRITE 

strategie 

Wat het mij oplevert,  het is heel erg fijn dat ik niet zoveel tijd en energie meer hoef te 
stoppen  in van hoe schrijf je nou  een verslag?  En ook om aan die weerstand te werken. 
Daar zit vaak de grootste struikelblok. Volgens mij is die weerstand stukken, stukken 

c. het wegnemen van negatief persoonlijk 
gedrag; 
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minder. Misschien vinden ze het nog niet leuk, maar het wordt niet meer als iets heel 
groots, zwaars gezien. Dus dat heeft het mij zeker opgeleverd. En het inzicht is dat ook 
die begeleiding, de methodiek, echt ondersteunend is voor studenten. Dat dat misschien 
de manier is om studenten te leren hoe schrijf je nu een verslag. 
 
Maar vooral die duidelijkheid, die structuur. Dat is wat ik terug heb gekregen. En gewoon 
jou vragen kunnen stellen, jij ze handvatten geeft hoe schrijf je nu zoiets, hoe begin ik 
daar nu mee?  Dus die duidelijkheid, die structuur, ik weet niet of dat het antwoord is op 
jouw vraag, dat is wat ik vooral terug heb gehoord. 
 
En wat ik mooi vind aan die stappen Nicole, is dat je inderdaad.. het begint natuurlijk 
altijd bij jezelf.  Dan is die veiligheid, waarschijnlijk heb jij die veilige sfeer gecreëerd,  
waardoor ze ook  hebben durven zeggen nou om die reden is het voor mij heel erg lastig 
om te schrijven. Dat is natuurlijk  heel erg belangrijk dat ze daar al over kunnen praten. 
Dan haal je al heel veel schroom weg, ook heel veel weerstand weg. Van daaruit kan je 
ook kijken wat heb jij dan nodig . En door met voorbeeldverslagen te werken haal je het 
ook een beetje van hen af en blijft het ook heel veilig. Maar leer je ze toch bewust en 
onbewust hoe schrijf je nu zo’n verslag en wat valt je daarin op.  En dat is natuurlijk een 
hele mooie,  veilige methodiek.  En dat is natuurlijk een heel andere benadering dan als 
ik naast ze gaan zitten van die zin is niet goed of ik mis dit of ik mis dat. Dat is veel 
aanvallender. Dit is veel.. ja, wat verder van hun af, maar ook wel weer heel dicht bij, een 
hele veilige setting . Dat vind ik mooi van die stappen. 
Wat maakt dat jij die veiligheid juist belangrijk vindt? 
Want dan  durven ze zich kwetsbaar op te stellen en aan te geven ik vind het moeilijk of 
dit vind ik lastig. En als je dat weet, dan kan je daar ook met hen over in gesprek om te 
kijken wat hebben zij dan nodig . En door daarin juist jezelf als model te gebruiken maar 
ook in de verslagen, creëer je dat en laat je ook zien dat zij niet de enige zijn die het lastig 
vinden en moeilijk vinden. En dat vind ik zo veilig. Dat is iets wat je samen deelt, dat 
maakt het luchtiger, dat maakt het minder zwaar. En dat ze niet denken ik ben dom of ik 
ben de enige die dit niet kan. Dat vind ik mooi eraan. Dat vind ik veilig. 

a. de cognitieve- en metacognitieve 
processen die aangeleerd zijn door duidelijke 
strategie-instructie; 
 
d. duidelijke zelfregulerende procedures 
zoals het stellen van doelen, zelfcontrole, 
zelfevaluatie en zelfversterking (empowerment); 
 
a. gepersonaliseerde instructie die 
afgestemd is op de behoefte en mogelijkheden 
van de student. 
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Ja, ja. Dat kan. Dan gaat het om toch wel hun schrijfwerk waar ze op een andere manier 
tegenaan kijken en dat hebben we ook gehoord toen je de laatste les gaf.  Toen kwam 
een student daar ook mee. Die zegt: ‘Ja ik sta nu toch even stil bij wat ik moet gaan doen 
voordat ik  het ga doen’.  Dus even eerst denken, dan doen.  Dat gaven ze ook aan: 
eerder begonnen ze zomaar met schrijven en dat is nu anders. 
 
Dat is een beetje het stappenplan. Dat is vooral vooraf, maar ook tijdens het schrijven, 
maar ook  een stukje bewustwording . Ook al passen ze dit niet direct toe, je had toch 
allemaal mooie casussen die aansloten bij  de praktijk en waar ze nu nog minder mee in 
aanraking komen. Maar dat gaat straks wel gebeuren. En ik denk dat dan wel bij menig 
student nog wel een lichtje gaat branden van ‘Oh  wacht even,  dat kan ik op die manier 
doen en hoe zat dat ook alweer’. Dat denk ik wel. 
 
Dat stukje bewustwording, dat. Ik denk dat heel veel studenten toch maar zo gaan 
schrijven zonder daar vooraf bij stil te staan, zonder een bepaalde strategie bij toe te 
passen en dat hebben ze nu wel geleerd.  Dus ik denk zeker dat, met name voor de 
studenten bij ons die al wat verder  zijn in de opleiding, dus tweede-  en derdejaars, dat 
dit heel goed toepasbaar is bij wat ze moeten doen. 
 
Met name toch wel  het aan de hand nemen van onze studenten.  Dat hebben ze denk ik 
wel nodig. Hoe je zoiets aanpakt.  En als je de strategie goed toepast, dan neem je ze dus 
eerst heel erg aan de hand, totdat ze zelfstandig kunnen lopen, dat een beetje. Dat kun 
je mooi afbouwen bij deze strategie.  Je linkt ook mooi iedere keer, wat je net al aangaf,  
die signaal woorden, aan het Nederlands. Zo wordt het een eenheid, zeg maar. Het 
wordt gelinkt aan de praktijk, dat is natuurlijk het mooist. 

d. duidelijke zelfregulerende procedures zoals 
het stellen van doelen, zelfcontrole, zelfevaluatie 
en zelfversterking (empowerment); 
 
f. ondersteuning van de schrijfbehoeften 
van studenten met en zonder leerproblemen; 
 
d. duidelijke zelfregulerende procedures 
zoals het stellen van doelen, zelfcontrole, 
zelfevaluatie en zelfversterking (empowerment); 
 
h. interactief leren tussen student en docent 

 

3. Wat waren belemmerende factoren van de PLAN +WRITE strategie? 

Ik heb alleen maar…ze waren alleen maar enthousiast. Volgens mij hebben ze ook echt gezegd dat ze het jammer vinden dat het nu stopt.  
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Dan is een belemmerende factor dat je het wel toe moest passen bij een groep studenten die daar ook mee bezig zijn , die het nut ervan 
inzien. Wat vind ik verder nog een belemmerende factor? Misschien de groepsgrootte.  Ik denk dat als je dit met een kleinere groep  doet,  
en het mooiste zou dan nog zijn als je kan linken aan de praktijk, dan ga je zowel in op waar ze in de praktijk mee bezig zijn, leren ze van 
elkaar, plus dat ze het dan ook nog op een hele goede manier leren te verwerken. Als je een kleinere groep hebt,kun je elkaar ook nog 
feedback gaan geven en dat  kan met zo’n grote klas denk ik niet. En met name dan zo’n klas die eigenlijk nog wat te jong is voor dit 
project. 
Wat zou voor jou een ideale  groepsgrootte zijn voor dit? Dan denk ik, maar dan denk ik ook al weer ‘Hoe ga je dat in de praktijk doen…?’ 
Maar een ideale groepsgrootte , dan denk ik dat je moet denken aan vier tot zes studenten, dat zou misschien ideaal zijn. 

 

 

4. Wat hebben de studenten gehad aan de voorbeeldverslagen die gebruikt werden tijdens de lessen? 

Dat ze inspiratie opdoen. Het zijn doeners. Het zijn mbo-ers, het zijn doeners die willen het graag 
zien. Je maakt het visueel, je laat het zien, je laat de goede verslagen zien, je laat minder goede 
verslagen zien en dat inspireert. Het geeft hen een voorbeeld hoe zij het moeten schrijven. En dat 
maakt dat de start van het schrijven vergemakkelijkt. Dat geeft duidelijkheid, dat is wat mbo-ers 
nodig hebben. 

a. de cognitieve- en 
metacognitieve processen die 
aangeleerd zijn door duidelijke 
strategie-instructie; 

Daar hebben ze wel wat aan. Als je die niet zou hebben, dan  hebben ze al helemaal geen idee  wat 
de bedoeling is. Dat geeft houvast, zo’ n voorbeeldverslag. Op welke manier geeft het hen 
houvast? Ze hebben een voorbeeld en aan de hand daarvan kunnen ze hun eigen verslag gaan 
maken en anders hebben ze eigenlijk geen idee hoe het  er uit had moeten zien of hoe het er uit 
kan zien. En zelfs als je een slecht voorbeeld hebt en je zou dat benoemen  ‘Zo moet het niet’, dan 
weten ze dat. Allemaal richtlijnen die ze dan krijgen. En wat bedoel je daar mee? Richtlijnen over 
de opbouw,  of bedoel je ook over de inhoud, signaalwoorden,  en hoe ze de lange en korte zinnen 
af moeten wisselen? Bedoel je dat stukje, de tekstkwaliteit?  Dat, ja precies. Goed dat je dat erin 
laat. 

a. de cognitieve- en 
metacognitieve processen die 
aangeleerd zijn door duidelijke 
strategie-instructie; 

 

5. Wat heb de studenten gehad  aan de plan- en brainstormformulieren en andere hulpmiddelen tijdens de lessen en het schrijven van de 

evaluatieverslagen? 
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Ze hebben het wel genoemd, maar niet meer dan dat. Natuurlijk, dat is ondersteunend. Het 
is ook een hele andere manier van schrijven dan zij gewend zijn . Als zij leren met 
steekwoorden eerst hun gedachten op papier te zetten , dat is natuurlijk een heel mooi 
hulpmiddel  om van daaruit te gaan schrijven. Nee, ik heb daar niet concreet iets over 
gehoord , alleen dat ze  met jou daarmee  aan de slag moesten. 

e. een flexibele en adaptieve 
schrijfstrategie die nieuwe strategieën 
introduceert en eerder aangeleerde 
strategieën vernieuwd; 

Ik denk dat een aantal van de studenten daar zeker wat aan gehad heeft. Maar als we al 
eerder besproken hebben, was bij een aantal studenten wat weerstand. Die zijn niet 
ontvankelijk voor dit soort dingen. 
En waar komt volgens jou die weerstand dan vandaan? 
Die heeft te maken met het feit  dat ze dit nog niet konden plaatsen in feite binnen hun 
opleiding, binnen hun werkveld. Wat ga ik hier aan hebben? En er waren ook wel 
studenten, ook binnen deze groep, die dat al wel konden bedenken.  Sommigen zijn 
misschien wat  jonger, wat minder  gemotiveerd, waardoor die weerstand ontstaat. Zeg het 
maar. Dat hebben we samen ook al besproken  en heb je zelf ook gezien dat er ook 
studenten zijn, dat is het mooie, die trekken zich niet eens wat van aan, wat er om zich 
heen  gebeurd.  Maar die kiezen  hun eigen weg en die denken ‘ ik kan hier wel wat mee’. 
Die zijn er mee aan de slag gegaan en daarom waren er ook van die mooie resultaten, denk 
ik. 

gepersonaliseerde instructie die afgestemd is 
op de behoefte en mogelijkheden van de 
student 
(en ook negatief: sloot niet aan) 

 

6. Hoe kunnen deze werkzame bestanddelen een plaats krijgen in andere onderdelen van het curriculum van de opleiding Sociaal Werker?  

Mijn inziens zou dat heel mooi kunnen bij projecten. Wij werken ook projectmatig met hen aan 
projecten binnen het werkveld.  Daarvoor moet je ook heel anders schrijven, daarin zou je het 
ook heel goed kunnen integreren, maar ook bij portfolio begeleiding. Dat is toch voorbereiding 
op het examen, het verantwoorden van alle werkprocessen. Hoe beschrijf je dat nu? Ja, daar 
zou dit heel goed gebruikt voor kunnen worden. Ik denk zelfs door hun enthousiasme, denk ik, 
dat we dit gewoon moeten blijven gebruiken. Mag gewoon niet verloren gaan. Wat dan wel 
belangrijk is dat jij, nu ben jij degene die het gegeven heeft, dat jij ons als het ware traint, 
opleidt om met deze  methodiek te werken. Dat zou ik een mooi vervolg vinden. Want wij 
hebben hier als team natuurlijk  heel veel aan als studenten veel minder in de weerstand zitten, 

een flexibele en adaptieve schrijfstrategie 
die nieuwe strategieën introduceert en 
eerder aangeleerde strategieën 
vernieuwd; 
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veel meer zelfvertrouwen hierdoor krijgen, weten  hoe ze een en ander moeten schrijven wat 
wel het beroep van hen vraagt. Dat is niet alleen voor studenten erg fijn, maar ook voor ons  als 
team. Het is van grote meerwaarde. 

Dat denk ik zeker wel. Dat is het hele taalbeleidsverhaal toch? Ik denk dat binnen andere 
lessen, dat je je veel meer bewust moet zijn. Dit kun je mooi aanbieden bij Nederlands, maar dit 
is toepasbaar bij al die andere vakken.  Maar dat geldt voor heel veel dingen binnen onze 
opleiding, binnen onze school. Hoe ben je met taal bezig bij al die andere vakken. Dat moet 
eigenlijk een soort doorgaande lijn zijn natuurlijk, of een geheel.  Maar ik betwijfel of dat op dit 
moment zo is. 
En zou dit, deze opbouw, deze strategie, ook daar helpend kunnen zijn? Dat denk ik zeker. En ik 
denk ook wel dat als je hier een duidelijke handleiding  van hebt,  dat ook de docenten van de 
beroepsgerichte vakken  hier prima mee uit de voeten kunnen.  Dan ben je natuurlijk al heel 
goed op weg met alles. 
 
Hoe zou dat kunnen?  Het team motiveren, collega’s motiveren, en ze het belang doen inzien. Ik 
denk op zich dat dat niet  zo moeilijk is, dat dit niet alleen op het bordje van Nederlands ligt. We 
willen de studenten op een bepaald niveau hebben, we verwachten  een aantal dingen van ze , 
maar ook dit soort verslagen moeten allemaal in orde zijn.  En dat dat niet even maar wat 
schrijven is. Ik denk dat daar, als ik voor ons team spreek, dan denk ik dat ze daar echt wel voor 
open staan.  Het is wel even een investering. De tijd. Wie gaat dat dan coördineren, wie gaat 
dat doen? Maar op zich moet je je daar ook niet door laten weerhouden natuurlijk. Je moet het 
gewoon gaan doen. 
 

een flexibele en adaptieve schrijfstrategie 
die nieuwe strategieën introduceert en 
eerder aangeleerde strategieën 
vernieuwd; 

 

7. Voor welke doelgroep  van de opleiding  zou dit geschikt zijn volgens jou? 

Vanaf fase 2. Zo gauw ze met stage beginnen. Want dan zijn ze ook echt in het werkveld, 
gaan ze aan de slag. Inderdaad, wat jij noemde  een onderzoek doen, een plan van aanpak 
schrijven, een evaluatieverslag, een begeleidingsverslag. Dus dat maakt dan wel weer dat je 

d. duidelijke zelfregulerende procedures 
zoals het stellen van doelen, zelfcontrole, 
zelfevaluatie en zelfversterking 
(empowerment); 
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het heel dicht bij hen zelf houdt. In fase 1 zou ik vooral op spelling en grammatica enzo gaan 
zitten. En dan het integreren ervan zou ik vanaf fase 2, leer jaar 2 doen. 

Dat ik voor mezelf heel nieuwsgierig zou zijn, of heel nieuwsgierig ben, maar goed, we 
hebben nu voor deze groep gekozen , dat had natuurlijk ook met een aantal andere zaken te 
maken, hoe dit nu gelopen zou zijn, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar: als we dit bij een 
tweede- of derdejaars groep hadden gedaan, hoe dat dan was  gelopen. Maar goed. 
Zou dat eventueel ook een aanbeveling zijn om dit uit te proberen? Dat zou wel heel 
interessant kunnen zijn om het plaatje gewoon compleet te krijgen. Had dit nu echt ook te 
maken met  zoals wij vermoeden dat deze groep daar nog niet helemaal klaar voor was? Dan 
zou het betekenen dat als je dit met een tweede- of derdejaars zou doen, dat het dus anders 
uitpakt. Dan krijg je die bevestiging.  Dat weten we nu niet helemaal zeker. 

d. duidelijke zelfregulerende procedures 
zoals het stellen van doelen, zelfcontrole, 
zelfevaluatie en zelfversterking 
(empowerment) 

 

8. Hoe kijken volgens jou studenten nu tegen het schrijven van evaluatieverslagen aan? 

Wat je al zei.  Met heel veel zelfvertrouwen ‘Volgens mij M heb ik een 10’ en met trots mailen ze 
mij nu. En dat ze ook denken  ‘Dit is misschien toch minder moeilijk dan wij altijd dachten.’ Even 
kijken of ik iets voor me kan pakken. ‘Het is moeilijker dan wij altijd hebben gedacht’. Wat mij wel 
opviel is dat ze er nog wel taalfoutjes in zitten. Ik vraag me wel af is daar ook aandacht voor 
binnen  de methodiek? 
Ik heb dan nu zeg maar  een verslag van een student voor mij. Daar zitten dan best wel wat 
taalfouten in. Maar het verslag zelf, inhoudelijk is stukken, stukken beter. Er zit ook een 
duidelijke structuur in. Het heeft een samenhang, ook een begin en een eind. Als je het hebt over 
evaluatie, je ziet dat ze werken volgens een methode, je ziet dat de kennis  van het werkproces 
erin terugkomt. Dus dat is veel uitgebreider beschreven dan voorheen. Taaltechnisch: kun je wel 
verwachten in zo’n korte tijd dat dit al echt helemaal oké is? Dat denk ik ook niet. Maar het is wel 
beter.  Het is absoluut beter. 

b. de verbetering van de positieve 
schrijfattitudes van studenten; 
 
f. ondersteuning van de 
schrijfbehoeften van studenten met en 
zonder leerproblemen; 

Hoe zal ik dat zeggen. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat dit in een later stadium terug 
gaat komen. Dat ze het nu een beetje ervaren hebben als iets wat misschien moet, en zoals ik 
daarstraks al zei van ‘Wat is het nut?’. Maar dit gaat terug komen. Zij gaan echt nog wel aan deze 

De cognitieve- en metacognitieve 
processen die aangeleerd zijn door 
duidelijke strategie-instructie 
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strategie of aan jou denken als ze straks, volgend jaar of het jaar daarop wel bepaalde dingen 
moeten doen. ‘Oh ja, daar heb ik toch wat van opgepikt.’ Dat idee. 

 

9. Welke  suggesties of verbeterpunten heb je nog? 

Volgens mij heeft dit bewezen dat  dit een hele goede methodiek van werken is. Ook voor de mbo-studenten. Ik 
ben wel heel benieuwd naar wat voor vervolg dit gaat krijgen, want dat hoop ik wel. Dat zou ik wel heel graag 
willen. Daar zou ik wel graag met jou over verder  willen bomen. Waar plaatsen we het dan in het curriculum?  En 
hoe zorg jij voor de overdracht dat wij  dit zelf kunnen  aanbieden. Want nogmaals,  twee studenten waar ik dan 
slb’er van ben, die niet heel erg afspraak betrouwbaar zijn,  die hebben bijna niet kunnen wachten op de les van 
jou en het gewoon jammer vinden dat het afgelopen is. En met echt heel veel  zelfvertrouwen zeggen he 
Monique we hebben het af  en volgens mij heb ik een tien. Dat  is gewoon heel mooi. Dus ik wil heel graag dat dit 
verder gaat. Ik heb helemaal niets negatiefs. Je weet ik ben heel kritisch, maar helaas  Nicole  hoor ik alleen maar 
enthousiaste  reacties en ik zie ook dat het resultaat heeft.  Ik wil heel graag dat dit verder gaat. 

c. het wegnemen 
van negatief persoonlijk 
gedrag; 

Nee, eigenlijk niet.  
 

 



 

 

 

 


