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1. Samenvatting 

Uit onderzoek naar schrijfkwaliteit in het basisonderwijs is gebleken dat het schrijfonderwijs op 

basisscholen flink te kort schiet. Er blijkt nauwelijks vooruitgang te zijn in schrijfvaardigheid tussen 

kinderen uit groep zes en kinderen uit groep acht. Dit zou mogelijk kunnen komen doordat het 

huidige schrijfonderwijs meer gericht is op product en niet op proces. Wanneer het schrijfonderwijs 

zich meer zou gaan richten op proces, krijgen kinderen onder andere meer inzichten over 

verschillende fases van een schrijfproces. Met deze kennis kunnen ze zelf gemakkelijker een  tekst 

schrijven en eventuele problemen binnen het schrijfproces oplossen. De wens om meer 

procesgericht schrijfonderwijs te geven in het basisonderwijs suggereert dat er een verband is tussen 

kennis over schrijven en een daadwerkelijk goede tekstkwaliteit. Om dit te onderzoeken is aan 

basisschoolleerlingen uit groep acht gevraagd een brief te schrijven naar een toekomstige 

medeleerling, waarin zij uitleggen hoe een goed cijfer voor taal te behalen valt. Deze brieven zijn 

beoordeeld door punten te geven voor de algemene tekstkwaliteit, en de verschillende adviezen zijn 

onderverdeeld in vier overkoepelende categorieën; formeel, inzet, proces en rest. Er blijkt voor twee 

van de vier categorieën een verband te zijn tussen het noemen van deze adviezen en de hoogte van 

de score op tekstkwaliteit, namelijk de categorieën formeel en proces. Dit wil dus zeggen dat er voor 

deze categorieën een verband is tussen kennis over schrijven en de tekstkwaliteit. Ook is er gekeken 

of er een verschil is in de relatie tussen kennis over schrijven en het daadwerkelijk goed kunnen 

schrijven tussen de jongens en meisjes in groep acht. Hieruit blijkt dat meisjes gemiddeld hoger 

scoren op tekstkwaliteit dan jongens. Ook hebben de meisjes meer kennis over schrijven op het 

gebied van proces en rest, maar er is echter geen significant verschil tussen jongens en meisjes voor 

de kennis over de categorieën formeel  en inzet.  
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2. Inleiding  

 

Schrijfonderwijs is al langere tijd een discussiepunt in Nederland. Uit onderzoek naar schrijfkwaliteit 

in het basisonderwijs, uitgevoerd in 1997 door de Inspectie van Onderwijs, bleek het schrijfonderwijs 

op basisscholen flink te kort te schieten. In 2009 werd nogmaals een onderzoek uitgevoerd naar de 

schrijfkwaliteit, en ook toen bleek dat het schrijfonderwijs  niet optimaal functioneert (Henkens, 

2010).  

            Uit onderzoek blijkt dat er nauwelijks vooruitgang in schrijfvaardigheid is te vinden tussen 

kinderen uit groep zes en groep acht (Meijerink,2008) . Kinderen uit groep acht zouden nauwelijks 

beter kunnen schrijven dan kinderen in groep zes. Een mogelijke reden voor deze bevinding is het 

feit dat het huidige schrijfonderwijs op basisscholen voornamelijk productgericht is, en niet gericht is 

op het proces van schrijven (Pullens, 2012). Productgericht schrijfonderwijs richt zich voornamelijk 

op het uiteindelijke schrijfproduct wat de kinderen produceren, terwijl het bij procesgericht 

schrijfonderwijs meer draait om verschillende schrijfstrategieën en het proces van schrijven. Hierin 

wordt inzicht gegeven in de verschillende fases die een schrijfproces kan bevatten, zoals informatie 

verzamelen over het onderwerp, het maken van een opzet, reviseren, enzovoorts.  

 

Schrijven is een complexe taalactiviteit (Rijlaarsdam, Braaksma, Couzijn, Janssen, Kieft, Broekkamp & 

Van den Bergh, 2005). Bij het schrijven vindt er geen interactie plaats tussen de zender van de 

boodschap en de ontvanger, waardoor er geen tussentijds feedback plaats vindt. Alles komt neer op 

de eigen taalvaardigheid en woordenschat. De schrijver moet geheel alleen de deelprocessen 

uitvoeren die deel uit maken van het recursieve schrijfproces; nadenken over het publiek waarvoor 

het wordt geschreven, analyseren van de opdracht, nadenken over het onderwerp, nadenken over 

samenhang binnen de tekst, revisie , letten op spelling en interpunctie, enzovoorts. Dit bij elkaar is 

erg veel dat moet gebeuren binnen een proces,  al helemaal voor kinderen. Dit kan leiden tot een 

cognitive overload van het werkgeheugen (Kellog, 1996). Bij jonge schrijvers zou het korte 

termijngeheugen van een te beperkte capaciteit zijn om al deze informatie te kunnen verwerken.  

  

Leerlingen in de bovenbouw krijgen steeds meer inzicht in de functies van geschreven taal. Zij krijgen 

meer kennis over de cognitieve processen binnen het schrijfproces; planning, formulering en revisie 

(Aarnoutse & Verhoeven, 2003). Ook krijgen de leerlingen hierbij procedures en schrijfstrategieën 

aangeleerd waarmee ze zelf een tekst kunnen schrijven en eventuele problemen binnen het 

schrijfproces kunnen oplossen. De jonge schrijvers worden zich steeds bewuster van vormconventies 

en zij proberen rekening te houden met het schrijfdoel en het publiek voor wie ze schrijven. Er zijn in 

hun teksten echter nog wel vaak elementen van spreektaal te bespeuren (Aarnoutse & Verhoeven, 
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2003). De verschuiving van productgericht naar procesgericht onderwijs is de afgelopen decennia al 

in gang gezet. Dit heeft echter nog niet het gewenste resultaat, de schrijfresultaten van de kinderen 

blijven nog steeds niet op niveau te zijn waardoor er nog ruimte is voor verbetering.  

 

Uit het onderzoek door de Inspectie van Onderwijs uit 2009 blijkt dat er op de basisscholen 

tegenwoordig  weldegelijk aandacht wordt besteed aan procesgericht schrijfonderwijs, maar dit nog 

een hoop onderdelen tekort schiet. Van de onderzochte scholen voldoet slechts een derde aan het 

procesgerichte schrijfonderwijs (Heskens, 2010).  Leerkrachten lijken zich vooral te richten op het 

schrijfonderwerp en de tekstsoort, en geven aan de hand daarvan de instructies (Franssen & 

Aarnoutse, 2003).  Doelgerichte hulp tijdens het schrijven, reflectie op het schrijfproces en het laten 

herschrijven van teksten komt nauwelijks aan bod. Er is weinig aandacht voor samenwerkactiviteiten 

van leerlingen, coachen van het schrijven en het herschrijven van teksten (Franssen & Aarnoutse, 

2003). Rijlaarsdam, Van den Bergh & Couzijn hebben het in hun teksten over ‘learning to write’ en 

‘writing to learn’. Bij deze laatste gaat het voornamelijk om het verband tussen schrijven en 

kennisopbouw; de schrijver reconstrueert de werkelijkheid in woorden en zinnen. Bij ‘learning to 

write’ draait het om het onder woorden brengen van gedachten. Kinderen in het basisonderwijs 

moeten leren om hun gedachten onder woorden te kunnen brengen en zo goede teksten te kunnen 

schrijven. Zij leren om informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van verschillende soorten 

teksten, en te letten op vorm en inhoud (Pullens, 2012).  

Uit eerder onderzoek is gebleken dat er een verschil is tussen jongens en meisjes op het gebied van 

schrijfkwaliteit. Dit onderzoek stelt dat meisjes een beter leesbaar handschrift  produceren dan 

jongens. Ook de algemene schrijfkwaliteit is volgens het onderzoek bij meisjes hoger dan bij jongens 

en presteren de meisjes beter op specifieke karakteristieken van schrijven zoals lettervorming 

(Graham & Weintraub, 1996). Betekent dit dan ook dat meisjes meer kennis hebben over 

schrijfprocessen en daarom hoger scoren op schrijfkwaliteit? Is er een verschil tussen jongens en 

meisjes bij de relatie tussen kennis over schrijfprocessen en schrijfkwaliteit? Dit zal later in dit 

onderzoek bekeken worden.  

Probleemstelling  

De vraag die centraal zal staan gedurende dit onderzoek is; In hoeverre is er een relatie tussen kennis 

over schrijven en het daadwerkelijk goed kunnen schrijven bij leerlingen in groep acht?  Is er een 

verschil in de relatie tussen kennis over schrijven en het daadwerkelijk goed kunnen schrijven  tussen 

jongens en meisjes in groep acht? 
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3. Methode 

 

3.1 Proefpersonen 

De proefpersonen die hebben deelgenomen aan dit onderzoek zijn leerlingen uit groep acht van vijf 

verschillende basisscholen door heel Nederland. Er namen 53 jongens en 54 meisjes deel aan dit 

onderzoek en het totaal aantal proefpersonen komt dus uit op 107 kinderen.  

3.2 Opdracht 

De leerlingen kregen vooraf aan het onderzoek te horen dat er een nieuwe leerling bij hun in de klas 

zou komen; Like. Like komt wel uit Nederland, maar heeft een jaar in Engeland op school gezeten. 

Omdat het onderwijs in Engeland heel anders is dan in Nederland, is het voor Like moeilijker om 

opnieuw in het Nederlands te moeten schrijven. Van de leerlingen werd gevraagd een brief te 

schrijven aan Like, waarin zij uitlegden hoe je in het Nederlands een goede tekst schrijft, en dus op 

school een goed cijfer te halen valt voor taal. Ze moesten zoveel mogelijk tips en adviezen 

opschrijven. De opdracht is te vinden in de bijlage. De leerlingen hadden maximaal een half uur om 

de brief te voltooien.  

3.3 Beoordeling 

De teksten die de leerlingen hebben geschreven moeten vervolgens beoordeeld worden. Dit 

gebeurde door twee beoordelaars die dezelfde manier van beoordelen hanteren. Allereerst werd er 

een algemeen cijfer gegeven voor de tekst als geheel. Om enigszins dezelfde manier van beoordelen 

te hanteren en een vergelijking te kunnen maken is hiervoor gebruik gemaakt van een 

beoordelingsschaal. Deze is terug te vinden in bijlage 2. Alle teksten werden vergeleken met de 

tekstjes in de beoordelingsschaal en op basis daarvan werd er een cijfer gegeven voor de tekst in het 

algemeen.  

3.4 Ordening  

Vervolgens werden de adviezen ‘geturfd’. Op voorhand is er een onderscheid gemaakt tussen 

verschillende adviezen. Bij het beoordelen van de teksten is er gekeken of deze adviezen genoemd 

werden, zo ja, hoe vaak deze genoemd werden. De adviezen waartussen onderscheid is gemaakt zijn 

hieronder weergegeven. Omdat de teksten door  meerdere beoordelaars zijn nagekeken, moet er 

gekeken worden of de beoordeling betrouwbaar is. Dit is te vinden in tabel 1. Hieruit wordt duidelijk 

dat de twee beoordelaars bij alle adviezen qua beoordeling op één lijn zaten, behalve bij het advies 

eerst nadenken. 
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Tabel 1; ordeningen adviezen met betrouwbaarheid van de beoordelaars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies-soort Voorbeeld  Betrouwbaarheid 
beoordelaars 

Doorlezen Lees als je klaar bent je tekst 
nog eens door om fouten eruit 
te halen. 

 0.90 

Eerst nadenken Denk eerst goed na over wat je 
wilt opschrijven.  

 -0.02 

Inhoud   0.90 

Opbouw Een tekst bestaat uit een 
inleiding, middenstuk en slot.  

 0.87 

Hoofdletters In het Nederlands begint elke 
nieuwe zin met een hoofdletter.  

 0.67 

Spelling Let op de spelling.  0.72 

Interpunctie Denk aan de leestekens zoals 
komma’s, punten en 
uitroeptekens. 

 0.98 

Grammatica Als je niet weet of je iets met 
een d of een t schrijft moet je 
naar het kofschip kijken. 

 0.62 

Opletten Let goed op in de les.   0.94 

Oefening Doe je huiswerk goed om te 
oefenen met de spelling.  

 0.64 

Netheid Schrijf netjes zodat de juf of 
meester het kan lezen.  

 0.97 

Hulp vragen De juf of meester mag je altijd 
om hulp vragen, daar hoef je je 
niet voor te schamen.  

 0.79 

Rest Als je niet weet hoe je iets 
schrijft moet je het op de 
computer typen, dan kan je een 
spellingcontrole aanzetten.  

 0.81 
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4. Analyse  

Op het eerste oog was er al een groot verschil aangetroffen in de verschillende brieven. Sommige 

leerlingen hebben een hele goedlopende brief geschreven, terwijl er bij anderen nauwelijks een 

verhaal in te vinden was. Dit is ook terug te zien in de scores voor schrijfkwaliteit. Er is door beide 

beoordelaars een score gegeven voor de brieven. De gegevens over de gemiddelde score van alle 

brieven bij elkaar is in tabel 2 te vinden. 

Tabel 2; gemiddelde en standaarddeviatie tekstkwaliteit  

 Gemiddelde Std. Deviatie 

Tekstkwaliteit 97.96 9.93 
 

Eerder is er reeds duidelijk geworden dat de beoordelaars op één lijn zaten wat betreft de 

beoordeling van de adviezen. Omdat veel advies-soorten veel samen voor komen in de brieven of 

hetzelfde omvatten worden de adviezen onderverdeeld in vier categorieën; proces, formeel, inzet en 

rest. Deze categorieën zijn van belang omdat deze de belangrijkste kenmerken van het onderwijs 

vertegenwoordigen. Het onderwijs is erg gericht op de formele kenmerken van het schrijven, terwijl 

procesgericht schrijven beter zou zijn voor de schrijfkwaliteit (Pullens, 2012). Inzet is een aspect waar 

meer op gericht zou moeten worden in het onderwijs, omdat daar nu nog weinig aandacht aan wordt 

besteed. De overige adviezen komen terecht in de categorie rest. In tabel 3 is een overzicht te zien 

van de verschillende categorieën die gehanteerd worden, welke adviezen hieronder vallen en hoe 

vaak deze genoemd worden.  

Tabel 3; gemiddeldes en standaarddeviaties categorieën.   

Categorie Adviezen  Gem.  Std. Deviatie 

Proces Doorlezen 
Nadenken 
Inhoud 
Opbouw 

0.12 0.28 

Formeel Hoofdletters 
Spelling 
Interpunctie 
Grammatica 

0.82 0.60 

Inzet Opletten 
Oefening 
Netheid 
Hulp vragen 

0.22 0.27 

Rest Rest  1.36 1.68 
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In de tabel is te zien dat de categorie formeel een gemiddelde heeft van 0.82. Dit wil zeggen dat een 

leerling gemiddeld 82% kans heeft om een advies te geven uit de categorie formeel. Dit kan dus een 

advies zijn over hoofdletters, spelling, interpunctie of grammatica. Adviezen uit de categorie inzet 

noemt slechts 22% van de leerlingen. De kans op het noemen van een advies uit de categorie inzet is 

dus lager dan een advies uit de categorie formeel. De kans dat een leerling een advies uit de 

categorie proces noemt is 11%. Dit is dus nog lager dan de voorgaande categorieën. De categorie die 

het meest genoemd wordt is de categorie rest. Adviezen uit deze categorie wordt door een leerling 

gemiddeld 1.36 keer per brief genoemd.  

Vervolgens wordt er middels regressieanalyse bekeken of er een verband is tussen de categorieën en 

de score op tekstkwaliteit. Dit is terug te vinden in tabel 4. Hierin is te zien dat er geen significante 

regressie is tussen het benoemen van adviezen uit de categorie inzet en de score voor de 

tekstkwaliteit (B=4.02 ; standaardfout= 3.84 ; p=0.30). Dit geldt ook voor het benoemen van adviezen 

uit de categorie rest en de score voor de tekstkwaliteit (B=0.11; standaardfout=0.62; p=0.86). Er is 

echter wel een significante regressie tussen de categorie formeel en de score op de tekstkwaliteit 

(B=3.39; standaardfout=1.67 ; p=0.04). De constante variabele van de score van tekstkwaliteit is 

93,20. Zodra een leerling één onderdeel noemt uit de categorie formeel komt bij de constante 

variabele +3.39 erbij. Dit wil dus zeggen dat de score op tekstkwaliteit omhoog gaat, zodra er een 

advies uit de categorie formeel  wordt genoemd. Dat er sprake is voor een significante regressie geldt 

ook voor de categorie proces (B=8.43; standaardfout=3.39; p=0.02). Dit wil zeggen dat er bij het 

noemen van een advies uit de categorie proces +8.43 punt kan worden opgeteld bij de constante 

variabele. Er is dus ook bij de categorie proces sprake van een hogere score bij het noemen van een 

advies. Hieruit wordt ook duidelijk dat men voor het noemen van een advies uit de categorie proces 

hoger wordt beoordeeld dan bij het noemen van een advies uit de andere categorieën.  

 

Tabel 4; regressie analyse tussen de categorieën en score op tekstkwaliteit 

Categorie Regressiegewicht Standaardfout Sig. 

Formeel 3.39 1.67 0.04 

Proces 8.43 3.39 0.02 

Inzet 4.02 3.84 0.30 

Rest 0.11 0.62 0.86 

 

Nu we een relatie hebben aangetoond tussen kennis over schrijven en schrijfkwaliteit, kan er 

gekeken worden naar de volgende vraag; is er een verschil tussen jongens en meisjes qua 

schrijfkwaliteit? Scoort één van de twee hoger op de schrijfkwaliteit dat de ander? Er is een 



10 
 

significant verschil te zien tussen de score op de tekstkwaliteit tussen jongens en meisjes (t= -4.10; 

df=1.05; p<0.001). Wanneer we naar de gemiddeldes en standaarddeviaties kijken wordt duidelijk 

welke kant dit verschil op gaat. Dit is weergegeven in  tabel 5. 

Tabel 5; gemiddeldes en standaarddeviaties sekse  

Sekse N Gemiddelde Std. Deviatie 

Jongens 53 94.25 10.41 

Meisjes 54 101.59 7.98 

 
 

Uit de gemiddeldes blijkt dat meisjes gemiddeld 101.59 scoren, wat hoger is dan het gemiddelde van 

94.25 van de jongens. Meisjes scoren dus hoger dan jongens op de beoordeling voor de algemene 

tekstkwaliteit. Is het verschil tussen jongens en meisjes alleen te zien in de score op tekstkwaliteit of 

is er ook een verschil in kennis? Om hier iets over te kunnen zeggen moet er worden gekeken naar de 

gemiddeldes van de genoemden adviezen per categorie van jongens en meisjes. Deze zijn 

weergegeven in onderstaande tabel.  

 

Tabel 6; gemiddeldes en standaarddeviaties genoemde adviezen per categorie van jongens en meisjes  

 Jongens Std. Deviatie  Meisjes Std. Deviatie 

Tekstkwaliteit 94.25 10.41 101.59 7.98 
Formeel 0.84 0.65 0.80 0.55 
Proces 0.08 0.18 0.15 0.35 
Inzet 0.22 0.26 0.21 0.28 
Rest 1.19 1.37 1.53 1.94 
 

Uit tabel 6 is af te lezen dat er wel een verschil tussen jongens en meisjes is in het noemen van 

adviezen. Maar is het verband tussen het noemen van de categorieën en de tekstkwaliteit significant 

tussen jongens en meisjes? Er is geen significant verschil tussen jongens en meisjes op de score van 

de categorie formeel  (F=2.32; df=101.66; p=0.13). Dit geldt ook voor de scores van de categorie inzet 

(F=0.01; df=104.42; p=0.93). Er is wel een significant verschil tussen jongens en meisjes aangetroffen 

in de categorie proces (F=5.53; df=79.27; p=0.02) en de categorie rest (F=9.43; df=95.34; p=0.003). 

Dit wil dus zeggen dat er een verschil is tussen jongens en meisjes met betrekking tot de relatie 

tussen kennis over schrijven en het daadwerkelijk goed kunnen schrijven, maar alleen op het gebied 

van kennis over schrijven uit de categorie proces en de categorie rest. Wanneer we dit terugkoppelen 

naar de gemiddeldes uit tabel 6 is te zien dat dit verschil in het voordeel van de meisjes is, zij hebben 

meer kennis over schrijven op het gebied van proces  en rest dan jongens.  
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5. Conclusie 

Na het vinden van de voorgaande resultaten kan er weer teruggekoppeld worden naar de 

hoofdvragen; 

In hoeverre is er een relatie tussen kennis over schrijven en het daadwerkelijk goed kunnen schrijven 

bij leerlingen in groep 8?  Is er een verschil in de relatie tussen kennis over schrijven en het 

daadwerkelijk goed kunnen schrijven  tussen jongens en meisjes in groep acht? 

De opdracht was erg verschillend gemaakt, de ene leerling schreef een hele mooie, goedlopende 

brief terwijl er bij een ander nauwelijks een verhaal in te bespeuren was.  De verschillende 

adviessoorten zijn onderverdeeld in vier categorieën, en deze zijn niet allemaal even veel genoemd in 

de brieven. De adviezen die het meest genoemd werden door de leerlingen kwamen uit de categorie 

rest. Vervolgens werd de categorie formeel het meest genoemd, gevolgd door inzet en proces. Er is 

geen verband gevonden tussen het noemen van adviezen over inzet en rest en de hoogte van de 

score voor de schrijfkwaliteit. Er is wel een verband gevonden tussen het noemen van adviezen uit 

de categorieën  formeel  en proces en de score op de schrijfkwaliteit. Hoe meer de leerlingen een 

advies uit de categorieën formeel en/of proces noemden, hoe hoger hun score was voor 

schrijfkwaliteit. Voor adviezen uit de categorie proces werd de score nog een stuk hoger dan bij het 

noemen dan adviezen uit de categorie formeel. Er is dus sprake van een verband tussen kennis over 

formele en proces adviezen en schrijfkwaliteit.  

 Vervolgens werd er gekeken naar het verschil tussen jongens en meisjes op het gebied van 

schrijfkwaliteit en het verband tussen kennis over schrijven en de schrijfkwaliteit. Er was een 

significant verschil te vinden tussen jongens en meisjes bij de score op de tekstkwaliteit; meisjes 

scoorden gemiddeld beter voor hun brief dan jongens. Er is deels een significant verschil gevonden 

tussen jongens en meisjes op het gebied van kennis over schrijven. Meisjes hebben gemiddeld meer 

kennis op het gebied van de categorieën  proces  en rest dan jongens. Er is echter geen significant 

verschil gevonden tussen jongens en meisjes voor de categorieën formeel  en inzet.  
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6. Discussie 

Er is altijd ruimte voor verbetering. Bij het afnemen van het onderzoek zaten leerlingen veelal in 

groepjes en was er niet altijd sprake van een echte stilte. Hierdoor konden leerlingen tussendoor met 

elkaar overleggen en eventueel dezelfde dingen opschrijven. Hierdoor is niet gegarandeerd dat 

leerlingen echt daadwerkelijk hun eigen kennis onder woorden hebben gebracht of die van hun 

medeleerlingen hebben gebruikt. Wanneer dit onderzoek opnieuw uitgevoerd zou worden zou ik 

aanraden de klas op te stellen in een ‘toets- stand’ zodat de leerlingen zich alleen met hun eigen 

opdracht kunnen bezig houden. Het gegeven dat de kans bestaat dat leerlingen hebben 

samengewerkt zorgt er wel voor dat de relatie die door middel van dit onderzoek is aangetoond 

eigenlijk sterker is. De mogelijkheid bestaat dat de leerlingen hebben samengewerkt en dingen 

hebben genoemd van een ander. Desondanks is er een verschil aangetroffen. De samenhang is dus 

sterker dan ik in dit onderzoek heb kunnen aantonen.  

            Dit onderzoek bekijkt alleen het verband tussen kennis over schrijven en schrijfkwaliteit bij 

leerlingen uit groep 8. De resultaten van dit onderzoek kunnen dus niets significants zeggen over 

leerlingen uit andere groepen. In de inleiding gaat het over de afwezigheid van een verbetering 

tussen leerlingen uit groep 6 en groep 8. Dit onderzoek geeft alleen inzicht in de resultaten van 

leerlingen in groep 8, en kan dus niets over het verschil tussen deze twee groepen zeggen. Dit is 

echter wel een interessant onderdeel voor een vervolgonderzoek.  

 In de analyse is er een significant verschil gevonden tussen jongens en meisjes op de score 

voor tekstkwaliteit, maar geen verschil in kennis. Terwijl uit de voorgaande analyse bleek dat er een 

verband is tussen het noemen van adviezen uit twee categorieën, en de score op tekstkwaliteit. Dit 

zou betekenen dat er dus een andere reden zou moeten zijn waardoor meisjes hoger scoren op de 

tekstkwaliteit dan jongens, anders dan de kennis over schrijven. Dit zou eventueel ook nog een 

interessant punt zijn voor een vervolg onderzoek.  
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8. Bijlagen 

 

8.1 Opdracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vul in: 

 

Naam: _____________________________________________ 

 

Leeftijd: ______ jaar 

 

 

Omcirkel: 

 

Groep:     6   /   7   /   8 

 

Jongen   /   Meisje 

 

Volgende week komt een nieuwe leerling bij jullie in de klas: Like. 

Like is in Nederland geboren maar heeft een jaar in Engeland gewoond. Het onderwijs in 

Engeland is heel anders dan in Nederland. Like weet dan ook niet precies hoe je in het 

Nederlands een goede tekst schrijft. Want daarbij moet je op heel veel dingen letten. 

 

 

Opdracht 

Schrijf nu een brief aan Like waarin je uitlegt hoe je in het Nederlands een goede tekst 

schrijft. En dus een hoog cijfer voor Taal  krijgt.  

Geef Like in je brief zo veel mogelijke tips en adviezen 
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Brief 
 

Beste Like, 
 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
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8.2 Beoordelingsschaal  

 

 

 

 


