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Samenvatting 

In dit onderzoek is gekeken naar de relatie tussen de kennis die kinderen hebben over schrijven en 

de kwaliteit van hun schrijfproducten. In de studie van Pullens (2012) kwam naar voren dat het 

schrijfonderwijs meer een procesgerichte aanpak zou moeten hebben. Zodra kinderen meer weten 

over schrijven en het schrijfproces, zal dat zich uiten in betere resultaten. In deze studie is gekeken of 

de kennis over schrijven ook daadwerkelijk bijdraagt aan een beter eindproduct. Door leerlingen uit 

groep 6 van verschillende basisscholen een brief te laten schrijven waarin ze uitleggen hoe een hoog 

cijfer voor taal te behalen is, weten we welke kennis de kinderen bezitten over schrijven. 

Tegelijkertijd wordt de kwaliteit van hun brief beoordeeld. Uit de resultaten blijkt dat het bezitten 

van kennis over schrijven bijdraagt aan een hogere kwaliteitsscore. Leerlingen die adviezen geven 

over hoofdletters, spelling en het eventueel doorlezen van je schrijfproduct halen een hogere score 

dan leerlingen die dat niet doen. Ten slotte is er gekeken in hoeverre het geslacht van het kind 

invloed heeft op de kwaliteitsscore. Wat in meerdere onderzoeken al naar voren kwam, is hier 

bevestigd. Meisjes lopen met gemiddelde score van 93.9 ver voor op de jongens, die een gemiddelde 

score van 80.49 behalen.  

 

1. Inleiding 

"Schrijven is de moeilijkste van de in het onderwijs te leren taalvaardigheden” (Bonset, 2007) 

Al enkele jaren kunnen we niet spreken van een kwaliteitsverbetering in de schrijfvaardigheid van 

basisschoolkinderen (Krom, 2003). Uit de Periodieke Peiling van het Onderwijs (PPON) blijkt dat 

basisschoolleerlingen niet goed genoeg schrijven (Krom, 2003). Kinderen zijn nauwelijks in staat 

publiekgericht te schrijven en de geschreven teksten bevatten weinig informatie.  

Nu is het niet meer dan logisch om na deze slechte resultaten eens kritisch naar het schrijfonderwijs 

te kijken. Op dit moment richten de meeste scholen zich op het schrijfproduct als eindresultaat. De 

instructies die de kinderen mee krijgen worden in de meeste gevallen vooraf gegeven. Hierdoor mist 

het kind de feedback die noodzakelijk is om vooruitgang te boeken. In het onderzoek van Pullens uit 

2012 wordt er gekeken naar de mogelijkheden van een procesgerichte aanpak van het 

schrijfonderwijs. Bij procesgericht schrijfonderwijs ligt de nadruk meer op het schrijfproces, wordt er 

feedback gegeven op zowel het proces als het eindproduct en moeten de kinderen voor het schrijven 

het proces plannen (Pullens, 2012).  

Pullens is niet de eerste die zijn aandacht vestigt op deze vorm van schrijfonderwijs. In 1980 kwamen 

Flower en Hayes al met een theoretisch model dat meer de nadruk legde op een procesgerichte 

aanpak van het schrijfonderwijs. Dit had een verschuiving van product gericht schrijfonderwijs naar 

procesgericht schrijfonderwijs tot gevolg (Hillocks, 1986).  

In een onderzoek naar de matige vooruitgang van basisschoolkinderen, kwam Meijerink tot de 

conclusie dat deze stagnering een oorzaak heeft. Tussen groep zes en groep acht gaan kinderen qua 

schrijfvaardigheid nauwelijks vooruit. De verklaring die Meijerink daarvoor geeft is dat kinderen niet 

genoeg kennis bezitten om een goede tekst te kunnen schrijven (Meijerink, 2008).Wanneer kinderen 
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meer kennis hebben van schrijven en in staat zijn hun schrijfproces goed te plannen, schrijven ze 

betere teksten. Het zou dus te verwachten zijn dat kinderen die meer weten van schrijven en beter in 

staat zijn een goed plan op te stellen, ook beter zouden schrijven. De kennis die kinderen hebben van  

schrijven, speelt namelijk een grote rol in de vormgeving van het schrijfproces en het eindproduct 

(Graham, 1992). Deze kennis en vaardigheden om het eigen denken en handelen te sturen wordt ook 

wel metacognitie genoemd. Metacognitie bestaat bijvoorbeeld uit het plannen van een bepaalde 

taak en vervolgens reflecteren (Veenman, 2008). 

Nu is niet alleen de kennis van schrijfvaardigheid een belangrijke factor in de kwaliteit van het 

eindproduct. Uit onderzoeken blijkt dat meisjes een hoger niveau van schrijfvaardigheid hebben dan 

jongens (Verhoeven, 2006). In eerdere onderzoeken blijkt dat op alle gebieden van schrijfvaardigheid 

meisjes beter scoren dan jongens. Vooral op het gebied van het organiseren van de inhoud en 

doelgericht schrijven scoren meisjes beter.  (Krom, 2003). Onderzoek van Verhoeven en Vermeer uit 

2006 kwam met dezelfde conclusie. Kinderen kregen in dit onderzoek de taak een prent te 

beschrijven. Het bleek dat meisjes dit accurater en gedetailleerder beschreven dan jongens.  

 

Als procesgericht onderwijs de oplossing zou zijn voor het schrijfvaardigheidsprobleem, is het van 

belang dat er een relatie is tussen kennis en schrijfvaardigheid. In deze studie zal verder gekeken 

worden naar deze relatie.  

De vraag die ik in dit onderzoek probeer te beantwoorden is als volgt: “In hoeverre is er een relatie 

tussen de kennis die kinderen hebben over schrijven en de kwaliteit van hun schrijfproducten?”.  Om 

het onderzoeksgebied in te perken, richt ik mij alleen op leerlingen uit groep 6.  

Een deelvraag bij dit onderzoek is als volgt: “In hoeverre heeft het geslacht invloed op de kwaliteit 

van het schrijfproduct?”  
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2. Methode 

2.1 Proefpersonen 

Aan 114 leerlingen van vijf verschillende groepen zes van verschillende basisscholen is gevraagd een 

brief te schrijven. Deze scholen zijn willekeurig gekozen en bevinden zich op verschillende plaatsen 

in Nederland. De proefpersonen wisten van tevoren dat er onderzoekers van de Universiteit Utrecht 

langs zouden komen om hen een opdracht te laten maken.  

 

2.2 Opdracht 

De proefpersonen hebben de opdracht gekregen een brief te schrijven naar een nieuwe leerling. 

Deze leerling komt uit het buitenland en heeft weinig ervaring in het schrijven van brieven. Aan de 

proefpersonen is gevraagd deze nieuwe leerling een brief te sturen en in deze brief uit te leggen 

hoe hij/zij een goed cijfer kan halen voor Taal. De nieuwe leerling heet ‘Like’. Er is met opzet voor 

deze naam gekozen, omdat de naam ‘Like’ geen geslacht aangeeft. Deze naam kan zowel voor een 

jongen als voor een meisje zijn. Door voor deze neutrale naam te kiezen, zal het kind de brief niet 

aanpassen aan het geslacht van Like.  

  

De proefpersonen schrijven de brief op een pagina waar de opdracht op uitgelegd staat. Deze wordt 

voorafgaand aan de opdracht eerst klassikaal besproken om eventuele vragen te beantwoorden. 

Om aan te geven waar de brief begint, staat er bovenaan “Beste..”. Er is gekozen om geen afsluiting 

onder aan de brief te zetten, omdat we zo kunnen testen of de proefpersonen dit zelf doen.  

 

Boven aan de opdracht is ook een ruimte waar de proefpersonen hun naam, hun klas en hun 

leeftijd noteren. De leerlingen hebben 30 minuten de tijd om de opdracht af te ronden. 

Proefpersonen die al eerder klaar zijn met de opdracht krijgen de taak van de docent om hun eigen 

werk af te ronden. De opdracht is terug te vinden in Bijlage 1.  

 

2.3 Beoordelingsproblematiek 

Een groot struikelblok in dit onderzoek is het beoordelen van de schrijfproducten van de 

proefpersonen. Al jarenlang wordt er onderzoek gedaan naar de beste methode om 

schrijfproducten te beoordelen, wat bijzonder moeilijk blijkt. Dat er veel problemen zijn bij het  

meten van schrijfvaardigheid, is te wijten aan de grote foutenvariantie bij 

schrijfvaardigheidsmetingen (Schooten, 1988). Zo kan het probleem bij de beoordelaar liggen die 

niet goed geconcentreerd of misschien afgeleid is.  

 

Een oplossing voor het probleem is gevonden door te werken met de beoordelingsschaal van Blok 

en Hoeksma (1984). Deze beoordelingsschaal bestaat uit een reeks, in kwaliteit oplopende, 

voorbeeldopstellen die door middel van punten beoordeeld zijn (Blok, 1984). De laagste score is 70 

en loopt op naar 130. Een kwalitatief goede brief krijgt 100 punten, is het een buitengewoon goede 

brief kunnen de punten oplopen tot 130. De schaal dient als hulpmiddel bij het beoordelen van de 

brieven. De beoordeelde opstellen dienen als het ware als referentiepunten voor de beoordelaar. 

Om de schrijfproducten van de basisschoolleerlingen te beoordelen, hoeven ze alleen nog maar 

vergeleken te worden met de reeds beoordeelde opstellen die in de schaal aanwezig zijn. De 

beoordelingsschaal is terug te vinden in Bijlage 2.   
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Er is gekozen om de schrijfproducten door twee beoordelaars te laten controleren. De samenhang 

tussen de twee beoordelaars is getest in termen van betrouwbaarheid. Des te hoger de 

betrouwbaarheid, des te hoger de samenhang tussen beide beoordelaars zal zijn. Het gaat hier niet 

zozeer om de score die de beoordelaars geven, maar om de rangordening van de proefpersonen. Is 

kind A bij zowel beoordelaar 1 als bij beoordelaar 2 bovengemiddeld, dan is er geen probleem. De 

betrouwbaarheid is getest met behulp van de Cronbach’s Alpha. Het blijkt dat de betrouwbaarheid 

tussen beide beoordelaars hoog is (Crohnbach’s Alpha = 0.86), waardoor er in de rest van het 

onderzoek over de kwaliteit in zijn algemeenheid gesproken zal worden.  

 

2.4 Onderscheid in adviezen 

Op basis van het verkregen materiaal zijn er 13 categorieën opgesteld, namelijk de volgende: 

Tabel 1 - Categorieën in adviezen 

Voor iedere brief wordt bijgehouden welk adviezen de proefpersonen geven en hoe vaak. Op deze 

manier ontstaat er een lijst van de meest gegeven adviezen. De punten die de proefpersonen 

noemen als vereisten worden geanalyseerd en vervolgens getest aan de kwaliteit van de brief die ze 

geschreven hebben.  

 

Onder de categorie ‘interpunctie’ vallen onder andere punten, komma’s en uitroeptekens. In de 

categorie ‘doorlezen’ worden de punten van proefpersonen genoemd waarin ze uitleggen dat je na 

het maken van een brief deze altijd even door moet lezen, ter controle. Noemen proefpersonen 

Hoofd categorie Categorie Voorbeeld Betrouwbaarheid 
(Cronbach’s Alpha) 

Formeel Spelling Spel de woorden goed .85 
Grammatica Let op de –d en de –t aan 

het eind van een woord  
.84 

Interpunctie Vergeet niet om aan het 
einde van een zin een punt 
te zetten 

.89 

Hoofdletters Begin een nieuwe zin met 
een hoofdletter 

.96 

Proces Doorlezen Lees alles goed door .78 

Eerst nadenken Denk goed na .68 
Opbouw  Begin de brief altijd met 

Beste Like  
.92 

Inhoud Schrijf je naam en de datum 
op 

.63 

Inzet Opletten Luister naar de juf  .95 
Oefening Oefen taal goed en zo vaak 

mogelijk  
.69 

Hulp vragen Wees niet bang om iets te 
vragen, daar leer je van! 

.87 

Netheid Hou je schrift een klein 
beetje schuin 

.85 

Rest Rest Kijk niet af bij anderen .72 
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punten over de inleiding, het middenstuk of het slot, dan komen deze punten in de categorie 

‘opbouw’. Alle punten die niet in een categorie te plaatsen waren – “blijf jezelf” - zijn in de categorie 

‘rest’ geplaatst.  

 

Er is besloten de dertien categorieën te categoriseren tot vier ‘hoofd categorieën’. Deze categorieën 

zijn gevormd aan de hand van wat belangrijk is in het onderwijs. De eerste categorie ‘Formeel’ bevat 

spelling, interpunctie, hoofdletters en grammatica. De categorie ‘Proces’ brengt de categorieën 

doorlezen, eerst nadenken, inhoud en opbouw bij elkaar. In de categorie ‘Inzet’ is opletten, hulp 

vragen, oefening en netheid terug te vinden. De laatste categorie ‘Rest’ blijft gelijk aan eerdere 

categorie met dezelfde naam. 
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3. Resultaten 

3.1. Relatie kennis en tekstkwaliteit 

In Bijlage 3 is het gemiddelde aantal adviezen per categorie te zien. Het advies dat het meest wordt 

gegeven is er één uit de categorie interpunctie. Gemiddeld werd er per kind 1.07 keer een advies uit 

deze categorie gegeven. Opvallend is dat het advies netheid  erg vaak genoemd wordt door de 

proefpersonen. Bijna 40% van de proefpersonen noemt dit als tip om een goed cijfer te halen. Het 

netjes schrijven wordt dus als erg belangrijk bevonden. Op het gebied van inhoud hebben de 

proefpersonen de minste tips gegeven, maar 4% van de proefpersonen heeft dit genoemd in hun 

brief.  

Om erachter te komen wat het soort adviezen zijn die de kinderen het meest geven, zijn de 

categorieën samengevoegd tot 4 ‘hoofd categorieën’. Er is gekeken naar de vier ‘hoofd categorieën’ 

(formeel, proces, inzet en rest). Het blijkt dat de meest adviezen uit de categorie rest worden 

gegeven. Van alle proefpersonen geeft 78% een advies uit deze categorie. Nu is dat niet heel vreemd, 

omdat alle adviezen die in geen enkele categorie te plaatsen waren, in rest geplaatst zijn. Wanneer 

deze categorie buiten beschouwing wordt gelaten, is te zien dat de meeste adviezen afkomstig zijn 

uit de categorie formeel (51% van de adviezen). De proefpersonen noemen eerder een advies over 

de interpunctie, spelling en hoofdletters dan dat ze procesgerichte adviezen noemen. Daaropvolgend 

worden de meeste adviezen gegeven uit de categorie inzet (29%) en ten slotte geeft 9% van de 

kinderen een advies uit de categorie proces.  

Tabel 2 - Gemiddeld aantal adviezen per overkoepelende categorie 

De gemiddelde kwaliteitsscore van de proefpersonen is 87.4. De volgende stap is kijken naar de 

correlatie tussen de kwaliteit van de geschreven brief en de verschillende categorieën. De resultaten 

uit deze test zijn te vinden in Bijlage 4. De proefpersonen die als advies hoofdletter hebben genoemd, 

hebben het relatief goed gedaan bij het schrijven van hun brief. Dit is te zien aan een positieve relatie 

van 0.34. De correlatie tussen de andere categorieën en de kwaliteitsscore is niet significant en 

hebben dus geen invloed op de tekstkwaliteit.  

 

Om de effecten van de verschillende categorieën op de tekstkwaliteit te meten is er een regressie 

analyse gedaan. De categorieën die niet significant zijn en dus geen invloed hebben op de tekstscore 

zijn in onderstaande tabel weggelaten. Te zien is dat alleen de categorie hoofdletters significant is en 

dus invloed heeft op te tekstscore. De complete tabel is te vinden in Bijlage 5. Noemt de 

proefpersoon geen adviezen, dan behaalt het een gemiddelde score van 82.87 punten op 

Categorie Gemiddeld aantal adviezen Standaarddeviatie 

Formeel .51 .56 

Proces .09 .22 

Inzet .29 .27 

Rest .78 1 
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tekstkwaliteit. Noemt het een kenmerk uit de categorie hoofdletter, dan gaat deze score met 5.90 

punten omhoog. Een leerling die hoofletter één keer genoemd heeft, heeft een score van 5.90 hoger 

dan iemand die dit helemaal niet genoemd heeft. De score wordt dan 82.78 + 5.90.  

Tabel 3- Regressieanalyse effect van de adviezen op de tekstkwaliteit 

Vervolgens is er gekeken of er een relatie is tussen de hoofdcategorieën en de tekstkwaliteit. Voor de 

categorie formeel geldt dat er een positieve relatie is met de tekstkwaliteit. Noemt een leerling iets 

uit deze categorie – bijvoorbeeld spelling of interpunctie – dan scoren ze 4.53 punt hoger op 

basisscore van 82.93 en scoren ze beter dan een leerling die geen formeel kenmerk in zijn brief 

genoteerd heeft. Noemt een kind iets uit de categorie formeel, dan schrijft het een betere brief. De 

formele kenmerken hangen dus samen met tekstkwaliteit. Dit geldt niet voor de andere categorieën. 

Het noemen van een advies dat onder de categorie rest of inzet valt heeft geen enkel effect op de 

score van de tekstkwaliteit. Zowel het effect van rest (p=0.79) als inzet (p=0.15) als proces (p=0.24) 

zijn niet significant. 

 Tabel 4 - Regressieanalyse effect van de 'hoofd categorieën' op de tekstkwaliteit 

3.2 Invloed van sekse op de kwaliteit 

Naast het beantwoorden van de hoofdvraag, is er ook nog gekeken naar de verschillen tussen 

jongens en meisjes op tekstkwaliteit. Het blijkt dat meisjes met een gemiddelde score van 93.93 

beter scoren dan de jongens. Jongens behalen een gemiddelde kwaliteitsscore van 80.49.  

Tabel 5. Relatie kwaliteit en sekse 

Vervolgens is er gekeken waar dit verschil dan precies vandaan komt. Uit onderstaande tabel is op te 

maken dat er een significant verschil is op het gebied van formele adviezen. Uit de categorie formeel 

Categorie Regressiegewicht (β) Standaardfout Significantie 

Constante 82.78 2.41 .00 

Hoofdletter 5.90 2.16 .01 

Categorie Regressiegewicht (β) Standaardfout Significantie 

Constante 82.93 2.36 .00 

Formeel 4.53 2.06 .03 

Proces 5.93 5.06 .24 

Inzet 6.28 4.33 .15 

Rest -.32 1.18 .79 

Sekse Kwaliteitsscore  Standaard Deviatie Significantie 

Jongens 80.49 8.88 .00 

Meisjes 93.93 10.73 .00 
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geven jongens gemiddeld 0.36 adviezen en meisjes 0.66 adviezen. Het noemen van een advies uit 

deze categorie (zowel voor jongens als meisjes) heeft invloed op de score die behaald wordt voor 

tekstkwaliteit. Meisjes hebben meer kennis van de formele categorieën en behalen daardoor een 

hogere score.   

Tabel 6 - Verschil in adviezen jongens en meisjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie Sekse Gemiddelde Standaarddeviatie Significantie 

Formeel Jongen .36 .51 .00 

Meisje .66 .58 

Proces Jongen .08 .19 .63 

Meisje .10 .25 

Inzet Jongen .27 .27 .38 

Meisje .32 .28 

Rest Jongen .80 1.06 .84 

Meisje .76 .95 
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4. Conclusie 

In deze studie is geprobeerd antwoord te geven op de vraag “In hoeverre is er een relatie tussen de 

kennis die kinderen hebben over schrijven en de kwaliteit van hun schrijfproducten?”. Om deze vraag 

beantwoorden is er zowel gekeken naar de hoeveelheid kennis die de proefpersonen hebben van 

schrijven als de kwaliteit van hun schrijfproducten. De 114 proefpersonen zitten allemaal in groep 6 

en komen van verschillende basisscholen door heel Nederland. De proefpersonen hebben een brief 

geschreven aan een denkbeeldige leerling. In deze brief hebben ze uitgelegd hoe een goed cijfer voor 

taal te behalen is. De adviezen die de kinderen hebben gegeven staan voor de kennis die ze bezitten 

op het gebied van schrijfvaardigheid. Om inzicht te krijgen in het soort kennis dat ze bezitten, zijn de 

adviezen opgedeeld in verschillende categorieën, zoals spelling en interpunctie. Vervolgens zijn deze 

adviezen in grotere categorieën ingedeeld. De kwaliteit van de brieven zijn door twee afzonderlijke 

beoordelaars beoordeeld. Op deze manier kon het beoordelingsprobleem worden opgelost.  

Nadat de kwaliteit van de brieven bepaald was, is er gekeken naar de correlatie tussen de kwaliteit 

en de categorieën. Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteitsscore erg samenhangt met de adviezen 

die de kinderen in hun brieven geven. De formele kenmerken hangen samen met tekstkwaliteit 

(β=4.53). Het noemen van een kenmerk uit deze categorie heeft een positieve relatie op de 

tekstkwaliteit. Wanneer een kind een kenmerk noemt uit de categorie formeel, haalt het een hogere 

kwaliteitsscore dan een kind die hier niets uit noemt.  

Het bezitten van kennis over schrijven heeft dus zeker invloed op de kwaliteit van de 

schrijfproducten. Het noemen van geen kenmerken – het niet bezitten van kennis – geeft een lagere 

score dan het noemen van meerdere kenmerken. Des te meer kenmerken een kind noemt, des te 

hoger de score wordt.  

Vervolgens is er met het beantwoorden van de deelvraag “In hoeverre heeft het geslacht invloed op 

de tekstkwaliteit” gekeken naar het verschil in kwaliteit tussen jongens en meisjes. Uit meerdere 

onderzoeken kwam naar voren dat het geslacht het niveau van schrijfvaardigheid bepaalt. Ook in 

deze studie kan dezelfde conclusie getrokken worden. Jongens lopen met een gemiddelde score van 

80.49 ver achter de meisjes, zij halen een gemiddelde score van 93.93. Meisjes hebben meer kennis 

uit de categorie Formeel en noemen uit deze categorie ook meer adviezen dan jongens. Eerder in het 

onderzoek zagen we dat de formele kenmerken samenhangen met de tekstkwaliteit. Tussen jongens 

en meisjes is dit verschil ook aanwezig. Doordat meisjes meer kennis hebben van formele 

kenmerken, behalen ze een hogere score op tekstkwaliteit.  
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5. Discussie 

Dit onderzoek is over het algemeen voorspoedig verlopen. Er is zo veel mogelijk rekening gehouden 

met mogelijke beperkingen, maar tijdens het uitvoeren van het onderzoek zijn we toch enkele 

beperkingen tegengekomen.   

Een beperking in dit onderzoek was de opdracht die de leerlingen kregen. Tijdens het afnemen van 

het onderzoek in de basisschoolklas bleek dat de opdracht voor de kinderen erg moeilijk was. Met 

name in groep 6 waren de kinderen niet gewend zo’n vrije opdracht te krijgen,  normaal krijgen de 

kinderen een meer specifieke opdracht.  Ze vonden het moeilijk punten te bedenken die belangrijk 

waren voor het halen van een hoog cijfer taal. Om de kinderen toch iets te op te laten schrijven, 

hadden ze soms een zetje in een bepaalde richting nodig. Dit kan invloed gehad hebben op de 

adviezen die de kinderen gegeven hebben. In sommige gevallen gaf de docent ook klassikaal 

adviezen. Enerzijds is dat positief omdat de kinderen zo het doel van de opdracht beter begrepen, 

anderzijds is het moeilijk te bepalen welke adviezen de kinderen daadwerkelijk zelf bedacht hebben 

en welke ze via de docent doorgekregen hebben. In een paar gevallen schreven leerlingen helemaal 

niets op. Na navraag bij de docent bleek dat deze leerlingen zwaar autistisch waren en daardoor niet 

in staat de opdracht af te ronden of überhaupt te beginnen. Er is gekozen om deze brieven niet mee 

te nemen in het onderzoek.  

Op de basisschool zitten en werken de kinderen vaak in groepjes. Het gevolg hiervan is dat er tussen 

de leerlingen veel samenwerking was. Op het moment dat ze er niet uit kwamen, vroegen veel 

kinderen hulp aan hun medeleerling. Het gevolg hiervan is dat er binnen de verschillende groepen 6 

veel vergelijkbare adviezen gegeven zijn. Voor vervolgonderzoek zou het een idee zijn de kinderen te 

scheiden en ze individueel te laten werken.  

Een andere beperking is ook te vinden in de indeling van de categorieën. In de categorie rest zijn veel 

adviezen geplaatst die op zichzelf een categorie zouden kunnen vormen. Zo is het advies “Doe je 

best” erg vaak voorgekomen, maar is er niet een aparte categorie voor opgericht. In 

vervolgonderzoek zouden de categorieën nog meer opgesplitst kunnen worden, om zo nog een beter 

idee te krijgen welke adviezen de proefpersonen geven. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 – Schrijfopdracht 

 

 

 

 

 

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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Bijlage 2 – Beoordelingsschaal  
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Bijlage 3 – Gemiddeld aantal adviezen per categorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7 - Gemiddeld aantal adviezen per categorie 

Categorie Gemiddeld aantal adviezen Standaard Deviatie 

Opletten .27 .53 

Doorlezen .11 .32 

Oefening .26 .59 

Netheid .39 .64 

Spelling .36 .70 

Interpunctie 1.07 1.54 

Hoofdletters .5 .68 

Eerst nadenken .06 .22 

Inhoud .05 .23 

Grammatica .14 .46 

Hulp vragen .25 .52 

Opbouw .17 .66 

Rest .78 1.00 



18 

 

Bijlage 4 – Correlatie tussen tekstkwaliteit en categorieën 

Tabel 8 –  Correlatie tussen tekstkwalitieit en de categorieën 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie Pearson Correlatie Significantie 

Opletten -.81 .39 

Doorlezen .15 .12 

Oefening -.3 .78 

Netheid .14 .15 

Spelling -.04 .70 

Interpunctie .12 .20 

Hoofdletters .34 .00 

Eerst nadenken -.09 .32 

Inhoud .10 .31 

Grammatica .01 .90 

Hulp vragen .10 .27 

Opbouw .05 .56 

Rest -0.4 .68 

Formeel .18 .06 

Proces .10 .31 

Inzet .07 .43 
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Bijlage 5 – Regressieanalyse effect van de adviezen op de tekstkwaliteit 

 

Categorie Regressiegewicht (B) Standaard fout Significantie 

Opletten -1.64 2.43 .50 

Doorlezen 6.44 3.84 .10 

Oefening .97 2.04 .64 

Netheid 1.81 1.86 .33 

Spelling -.89 1.64 .59 

Interpunctie .09 .93 .93 

Hoofdletters 5.90 2.16 .01 

Eerst nadenken -3.66 5.20 .48 

Inhoud -2.18 5.69 .70 

Grammatica -.50 2.61 .85 

Hulp vragen 3.56 2.20 .11 

Opbouw .69 1.82 .70 

Rest .09 1.20 .94 

Tabel 9- Regressieanalyse effect van de adviezen op de tekstkwaliteit 

 

 

 

   


