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VOORWOORD

Het Nederlandse opleidingsonderwijs voor leraren basisonderwijs heeft hoge ver-
wachtingen van de schriftelijke taalvaardigheid van haar studenten. De basis voor die 
vaardigheid wordt gelegd in de basisschool. Verschillende opleiders zijn mij voorge-
gaan in het uiten van hun zorgen over de formuleervaardigheid van jonge mensen die 
de ambitie hebben om in het basisonderwijs te gaan werken.

Een ontmoeting met educatief ontwerper Ad Bok heeft mij ruim tien jaar geleden 
het inzicht gegeven dat intensieve instructie in en oefening van schrijfvaardigheid 
onmisbaar zijn voor leraren in opleiding. Als een van de eersten zag hij de mogelijk-
heden van de computer als veelzijdige en geduldige digitale ondersteuner van het 
schrijfproces. 

Deze perspectieven vormden de aanleiding om een studie te verrichten naar de 
kwaliteitsverbetering van het schrijfonderwijs op de basisschool. Zo’n intensief on-
derzoek laat zich misschien het beste karakteriseren zoals James Joyce (1882-1941) 
zijn eigen schrijverschap omschreef: “… the only arms I allow myself to use – silence, 
exile and cunning.”

In dit proces zijn velen mij behulpzaam geweest. Mijn promotoren, Huub van den 
Bergh, Wolfgang Herrlitz en Hanny den Ouden zijn in het onderzoeksproces inspi-
rerende en vasthoudende begeleiders geweest. Wolfgang waardeer ik om zijn visie 
op onderzoek in het taalonderwijs. Als geen ander wil hij ruimte geven aan onder-
zoekers die initiatieven ontplooien om het taalonderwijs te verbeteren. Tevens dank 
ik hem voor zijn vertrouwen dat ik dit onderzoek tot een goed einde kon brengen. 
Hoewel het Nederlands niet zijn moedertaal is, kon hij mij met kleine kwinkslagen in 
laten zien dat het gebruik van de juiste voorzetsels en een goed geplaatste interpunc-
tie nog net iets nauwkeurig zou mogen geschieden.

Huub van den Bergh heeft ervoor gezorgd dat de aanvankelijke kwalitatieve on-
derzoeksbedoelingen ondersteund werden met kwantitatieve gegevens. Het was 
voor hem geen enkele moeite om mij telkens weer het goede spoor te wijzen als 
het ging om de statistische verwerking van de onderzoeksgegevens. Dat wat hij ‘ap-
peltje – eitje’ noemde was voor mij een bijna onwerkelijke wereld van gegoochel 
met getallen. Hoewel van een methodoloog verwacht mag worden dat hij vindt dat 
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één-plus-één geen drie kan zijn, grossiert hij in uitspraken die duidelijk maken dat de 
wereld van het schrijfonderwijs er echt niet zwart of wit uitziet. Onlangs nog heeft 
een promovenda hem terecht geridderd met een ‘jee-oorkonde’. 

In de loop van het proces heeft universitair docent Hanny den Ouden een be-
langrijke stempel gedrukt op mijn eigen schrijfproces. Met veel geduld heeft zij in 
diverse zittingen bijna zin voor zin met mij meegekeken en mij voorzien van kritisch 
en opbouwend tekstcommentaar.

Maar het zijn niet alleen mijn begeleiders die ik veel dank verschuldigd ben. Dit proef-
schrift is tot stand gekomen met de hulp van heel veel mensen die het onderwijshart 
op de goede plaats hebben zitten. Allereerst hebben mijn voormalige directeur Jef 
Bückers en vooral ook mijn huidige directeur Nicole van Son het belang ingezien van 
onderwijsonderzoek. Ik ben hen dankbaar voor de ruimte die zij mij namens Avans 
Hogeschool geboden hebben. Mijn directe collega’s dank ik voor de warme belang-
stelling die zij getoond hebben. Twee collega’s, Paul Delnooz en Margriet Veenbrink, 
wil ik hier speciaal bedanken. Paul heeft met mij meegekeken naar de interpretatie 
van de statistische gegevens en Margriet heeft mij met raad en daad ondersteund bij 
de formulering van wetenschappelijk Engels. 

Hoewel ik de namen van de deelnemende leerlingen van groep acht niet allemaal 
kan noemen, zijn zij toch degenen geweest die in hun laatste jaar van de basisschool 
hebben bijgedragen aan dit onderzoek. Het waren de leerlingen van de volgende 
basisscholen:

BS De Biezenhof, Halsteren (Lowys Porquinstichting),
KBS Jacintaschool, Breda (INOS Stichting),
BS Jeroen Bosch Roosendaal (KPO Roosendaal),
KBS De Griffioen, Prinsenbeek (INOS Stichting),
KBS Kievitsloop, Breda (INOS Stichting),
BS De Toermalijn, Halsteren (Lowys Porquinstichting),
OBS Wis en Wierig, Gaanderen (Stichting IJsselgraaf).

De directeuren, leerkrachten en leerlingen van deze scholen dank ik voor de ruimte 
die ze mij geboden hebben.

Daarnaast ben ik veel dank verschuldigd aan een grote groep studenten van Avans 
Hogeschool, Pabo Breda. Zij zijn met name actief geweest in het geven van schrijfles-
sen, in het overtypen van de leerlingteksten en het beoordelen van meer dan 2000 
opstellen. Ik wil deze studenten persoonlijk bedanken en wens hen veel succes toe in 
hun onderwijscarrière.
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Carien Andriolo, 
Sanne Bogers, 
Eline van Boxtel, 
Manda Budie, 
Odette Bunnik, 
Debbie van Dijk, 
Femke Dijkers, 
Maartje van Egmond, 
Jil Geluk, 
Laure van Gils, 
Milou van Harsel, 
Anne Heijmans, 
Maarten Hogewoning, 
Sabrina Jacobi, 

Aafke Jacobs, 
Lida Kabiri, 
Dieuwertje Kerstens, 
Maartje van Kelle, 
Laura Krak,
Jantine Lievaart,  
Elise Ligtenberg, 
Anne van Loon, 
Tim van de Luijtgaarden, 
Lisanne van den 

Maagdenberg, 
Bieke Merkx, 
Rosa van Moerkerk, 
Joyce van Oorschot, 

Jeanine van Otterdijk, 
Martijn Peeters, 
Linda Puik,
Jolien van Rooij,
Robin Schijfs, 
Vonne Schoonus, 
Nancy Sterrenberg, 
Cora Timmers, 
Tessa Vergouwen, 
Sofie de Vos,  
Mandy Vrolijk,
Lisanne de Wijs.
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Niet alleen studenten hebben meegewerkt aan het beoordelen van opstellen. Ik 
heb ook bijna dertig ervaren leraren bereid gevonden om hun oordelen te geven 
over de schrijfvaardigheid van leerlingen. Ik bedank hiervoor de volgende personen: 

Eens te meer is mij duidelijk geworden dat mijn vrouw en kinderen de belangrijkste steun 
zijn geweest in de afgelopen jaren. Marja, Eline, Laure en Marnix hebben het goed gevon-
den dat ik vaak afwezig aanwezig was en ze accepteerden stapels papier die in een voor 
hen volstrekt onlogische volgorde lagen opgestapeld in de woonkamer en studeerkamer. 
Marja, zonder jouw onvoorwaardelijke steun was dit boek er niet geweest.

Henk Bekink,
Will Bleijs,
Jac Bogers, 
Renate Brugman, 
Hanneke Bruininkx, 
Marijke Cantrijn, 
Sabine Derksen
Angelique van Dongen, 
Maarten van Genuchten,

Miriam van Gils,
Piet Harte,
Hervé Keizer, 
Geke Koelman, 
Suzanne Kollenburg, 
Ilke Koopmans,
Caren Legius, 
Ton Loeff, 
Martijn van Ooijen, 

Annelies Ouweneel, 
Wilfried Raats, 
Jeroen Ydo, 
Aimée van Veen, 
Jürgen Versendaal,
Rienke Wieberdink,
Ans Wildeboer,
Judith Zom.





HOOFDSTUK 1

INLEIDING

1.1	 	Schriftelijke	taalvaardigheid
Het taalonderwijs wordt sinds jaar en dag onderverdeeld in mondelinge taalvaardig-
heden (spreken en luisteren) en schriftelijke taalvaardigheden (lezen en schrijven). 
In de Kerndoelen voor het basisonderwijs worden deze ondergebracht in twee ver-
schillende domeinen en aangevuld met het domein taalbeschouwing en strategieën 
(Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 2003). Tussen deze domeinen 
zijn vele verbindingen, vandaar dat ze wel van elkaar onderscheiden kunnen worden 
maar niet te scheiden zijn. 

In deze studie richten we ons op de schriftelijke taalvaardigheid. De benaming 
van dit domein zorgt overigens voor verwarring. Bij schrijven wordt vaak gedacht 
aan handschriftontwikkeling, aan spellinginstructie of aan het schrijven van opstel-
len. Dit zijn drie heel verschillende onderdelen, maar in deze studie vatten we schrij-
ven op als de vaardigheid om gedachten, ideeën en opvattingen te verwoorden in 
creatieve en zakelijke teksten. Dit wordt in het onderwijs ook wel stellen genoemd. 
De Kerndoelen 5 en 8 verwoorden dat als volgt: “De leerlingen leren naar inhoud en 
vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, 
overtuigen of plezier verschaffen. De leerlingen leren informatie en meningen te or-
denen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij 
besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, 
bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.” (Ministerie Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen, 2003, p. 17).

In de Kerndoelen worden de taalcompetenties van leerlingen in het basisonder-
wijs omschreven in termen van kopiëren (bijvoorbeeld een schrijfhandeling letterlijk 
nadoen), beschrijven (bijvoorbeeld in eigen woorden verslag uitbrengen over een on-
derwerp), structureren (zoals een ordening aanbrengen in een opstel) en beoordelen 
(in de vorm van reflecteren en evalueren van de eigen geschreven teksten). Al deze 
vaardigheden komen aan bod bij de productief schriftelijke taalvaardigheid (Greven 
& Letschert, 2006). In vergelijking met de andere taalvaardigheden is het schrijven de 
moeilijkste vaardigheid om te leren. In tegenstelling tot mondelinge taalvaardigheid, 
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waarbij het spreken en luisteren zich voor een deel als van nature ontwikkelen, moe-
ten leerlingen bij schrijven expliciete instructie krijgen om zich verder te ontwikkelen: 
“… nor should it be assumed that immature writers (for age or grade) will improve so-
lely on the basis of maturation: Explicit, scaffolded instruction is needed to move stu-
dents along their zone of proximal development.” (Wong & Berninger, 2004, p. 613).

Schrijfvaardigheid heeft zowel een kennisaspect als een procesaspect. Zo is er 
kennis nodig om bijvoorbeeld het onderwerp handen en voeten te geven. Daarnaast 
moet de schrijver kennis hebben van het publiek waarvoor hij schrijft en moet hij 
beschikken over genrekennis om zijn schrijfproduct vorm te geven. Veelal ligt deze 
kennis opgeslagen in het langetermijngeheugen. Het valt op dat veel van deze ken-
nisaspecten overeenkomen met begrijpend lezen (Oostdam, Van den Branden & 
Spaans, 2011). Tevens zijn taakomstandigheden van belang. Daarmee bedoelen we: 
welke inhoudelijke ondersteuning krijgt de leerling (bijvoorbeeld bij gedocumenteerd 
schrijven), in welke mate werken leerlingen samen en welke technologische steun is 
beschikbaar in de diverse fasen van het schrijfproces? 

De kerndoelen geven in globale zin aan wat leerlingen aan het eind van de ba-
sisschool moeten kennen en kunnen, maar deze doelen zeggen nog niets over het 
niveau waarop ze deze dienen te beheersen. In 2008 zijn daartoe referentieniveaus 
opgesteld (Meijerink, 2008). Per domein is aangegeven welk niveau leerlingen op een 
bepaald moment in hun onderwijsloopbaan dienen te behalen. Schrijfvaardigheid 
wordt daarin omschreven in vier kenmerken van het schrijfproduct: inhoud, vorm, 
conventies en strategieën. Met deze referentieniveaus wordt echter op geen enkele 
wijze gesuggereerd hoe deze niveaus behaald kunnen of moeten worden. Daarom 
heeft het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling leerlijnen opgesteld 
(SLO, 2009) waarin per leerjaar en per domein is aangegeven welke cyclische inhou-
den en activiteiten als tussendoelen gehanteerd kunnen worden en op welke wijze 
deze doelen behaald kunnen worden.

Om meer greep te krijgen op de deelprocessen die bij schrijfvaardigheid in het ge-
ding zijn en op welke manier deze taalvaardigheid het beste onderwezen kan wor-
den, zijn in het verleden verschillende modellen ontwikkeld. Flower en Hayes (1980) 
hebben in een theoretisch model onderscheid gemaakt tussen de taakomgeving, 
het langetermijngeheugen en het schrijfproces. Dit model heeft ervoor gezorgd dat 
de schrijfdidactiek zich meer ontwikkeld heeft in de richting van een procesgeori-
enteerde aanpak. Als gevolg van deze aanpak hebben taalmethoden aanwijzingen 
geformuleerd voor de leraar tijdens het planningsproces, het formuleerproces en het  
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reviseerproces van het schrijven.
In de jaren daarna zijn er aangepaste modellen ontwikkeld die achtereenvolgens 

aandacht hebben geschonken aan de schrijfontwikkeling van jonge schrijvers (Berei-
ter & Scardamalia, 1987) en aan de functie van het werkgeheugen in het schrijfpro-
ces (Hayes, 1996; Kellogg, 1996). Op basis hiervan zijn kenmerken geformuleerd van 
goed schrijfonderwijs (Van Gelderen & Blok, 1991; Van Gelderen, 2000; Franssen, 
2002). Overigens is vervolgens geconstateerd dat deze kenmerken hun weg naar de 
praktijk in veel gevallen niet gevonden hebben (Franssen & Aarnoutse, 2003).

Een tiental jaren geleden heeft het Expertisecentrum Nederlands schrijfdidacti-
sche inzichten geformuleerd (Van het Zandt, Elenbaas, Duerings, Van Elsäcker & De 
Blauw, 2004; Tomesen & Van Kleef, 2006). Daarin hebben vooral schrijfstrategieën en 
functionele schrijfopdrachten een plaats gekregen. Tevens wordt gepleit voor zoge-
naamde betekenisvolle contexten waarin leerlingen schrijven in voor hen herkenbare 
communicatieve situaties, waardoor hun interesse gewekt wordt. 

Onlangs heeft de onderwijsinspectie een brochure in voorbereiding genomen 
waarin procesgerichte schrijflessen onder de aandacht van het onderwijsveld ge-
bracht worden (Inspectie van het onderwijs, 2012). Uitgangspunt daarbij is dat kin-
deren veel gevarieerde teksten schrijven en dat de leerlingen gestimuleerd worden 
om over hun eigen geschreven teksten na te denken.

1.2		 Schrijfonderzoek
In het schrijfonderzoek van de afgelopen decennia zijn enkele belangrijke tendensen 
waarneembaar. Wong en Berninger (2004) spreken in dit verband zelfs van paradig-
mashifts. Op de eerste plaats is er meer aandacht voor beginnende schrijvers. Het 
is nog maar twintig jaar geleden dat het merendeel van het schrijfonderzoek zich 
alleen richtte op het voortgezet onderwijs (Bonset & Hoogeveen, 2007). Op de twee-
de plaats is er een verschuiving waarneembaar van onderzoek naar producten van 
schrijfonderwijs naar effecten van procesgericht schrijfonderwijs (zie onder anderen: 
Hillocks, 1986). Op de derde en laatste plaats is er een tendens om het sociale aspect 
van het schrijven meer te benadrukken bij schrijfonderzoek. Daarbij wordt duidelijk 
dat deze taalactiviteit geen individuele handeling is. Een schrijver vertrouwt immers 
zijn gedachten toe aan het papier om gelezen te worden. Enerzijds heeft dat gezorgd 
voor meer nadruk op aspecten die te maken hebben met het publiekgericht schrij-
ven. Anderzijds heeft dat tot gevolg gehad dat er meer aandacht is voor revisieacti-
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viteiten waarbij ook medeleerlingen betrokken worden (Rijlaarsdam, 1986; Wong en 
Berninger, 2004; Braaksma, Rijlaarsdam, Van den Bergh & Van Hout-Wolters, 2004). 

Bonset en Hoogeveen (2007) constateren dat in het basisonderwijs nauwelijks ef-
fectonderzoek over schrijfonderwijs heeft plaatsgevonden. Deze vorm van onderzoek 
is juist zo belangrijk om vakinhoudelijke vernieuwingen te implementeren. Broek-
kamp en Van Hout-Wolters (2005) hebben in dit verband geconcludeerd dat er een 
kloof bestaat tussen wetenschappelijke kennis en de dagelijkse onderwijspraktijk. 
Ze wijzen erop dat mogelijk effectieve onderwijspraktijken theoretisch onderbouwd 
dienen te worden door ze te onderwerpen aan kritisch evaluatief onderzoek. Tevens 
constateren ze dat leerkrachten nauwelijks kennis nemen van wetenschappelijk on-
derzoek. Daarnaast blijkt de wetenschappelijke kennis niet altijd toegankelijk te zijn 
voor de beroepsgroep. Ook de Onderwijsraad, een adviesorgaan van de overheid, 
pleit voor zogenaamd evidence-based onderwijs: “Er wordt te weinig geprobeerd be-
wijs voor de effectiviteit van onderwijsmethoden te verzamelen en die kennis ook te 
verzilveren.” (Onderwijsraad, 2006, p. 9).

1.3		 Digitalisering
In toenemende mate speelt de computer een rol bij het schrijven. Zeker de activitei-
ten van jonge taalgebruikers op sociale media, zoals MSN, SMS, Twitter en Facebook 
zijn op steeds jongere leeftijd een vanzelfsprekend middel om met anderen te com-
municeren. Volgens sommigen hebben de daar gehanteerde schrijfcodes invloed op 
de schrijfontwikkeling van jonge schrijvers (Ernst & De Glopper, 2011). Het is duidelijk 
dat er een motiverende werking uitgaat van de computer om meer te schrijven. Van 
Waes (2011) spreekt in dit verband van het zogenaamde ‘tekstverwerkingscomfort’. 
In tegenstelling tot een handgeschreven tekst is een tekst op het scherm van de com-
puter, een tablet of van de smartphone eenvoudig aan te passen en er zijn geen spo-
ren zichtbaar ten opzichte van eerdere tekstversies. Daarnaast is het voor de schrijver 
makkelijker om tekstdelen te kopiëren en te verplaatsen. De spellingcontrole en in 
beperktere mate de grammaticacontrole zijn een beproefd middel om de schrijver te 
ondersteunen. Hierdoor kan hij zich vrijwel volledig op de inhoud van de boodschap 
richten, zonder afgeleid te worden door allerlei vormkenmerken. Overzichtstudies 
melden positieve resultaten van het schrijven met de computer (zie onder andere: 
Goldberg, Russell & Cook, 2003). Zo wordt er meer tijd aan het schrijven besteed en 
er worden gemiddeld langere teksten geschreven. Ook pauzeren schrijvers meer tij-
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dens het schrijven en besteden ze meer tijd aan het plannen, formuleren en het revi-
seren. De recursiviteitsgraad bij het schrijven op de computer is hoger. Dat wil zeggen 
dat de deelprocessen, zoals formuleren en herlezen elkaar frequenter afwisselen. In 
zijn overzichtsstudie heeft Palmquist (2006) een synopsis gegeven van de ontwikke-
ling van diverse ‘web-based’ schrijfprogramma’s die overigens voor het merendeel in 
het hoger onderwijs toegepast worden.

In dit verband wijst Rubens (2008) op het fenomeen van ‘e-learning 2.0’. Het be-
treft een verzamelnaam voor verschillende vormen van leren met behulp van com-
puter- en internettechnologieën. Kenmerkend voor deze vorm is de keuze voor het 
zogenaamde informeel leren. In tegenstelling tot het formele leren waarbij de leer-
der een bepaalde leerlijn krijgt opgelegd, neemt de lerende hierbij zelf initiatieven 
en maakt individuele keuzes als het gaat om leerdoelen of uit te stippelen leerlijnen.

Bij schrijven op de computer wordt vaak gedacht aan tekstverwerkingsprogramma’s. 
Daarnaast zijn er echter specifieke oefenprogramma’s die speciaal ontwikkeld zijn 
voor het oefenen van bepaalde taalvaardigheden. Het computerprogramma TiO-
schrijven van Bok (2003) is daar een voorbeeld van. Dit digitale schrijfprogramma 
formuleert een belangrijke claim: door gebruik te maken van TiO wordt de schrijf-
vaardigheid voor leerlingen vanaf groep zeven van het basisonderwijs tot en met de 
bovenbouw van het voortgezet onderwijs beter ontwikkeld. Of zoals Bok (2003, p. 
32) formuleert: “… dat leerlingen niet aan leren ontkomen als ze langdurig en inten-
sief in contact komen met verrijkende leerelementen. Zoals een tweejarige dreumes 
niet kan besluiten om zijn moedertaal niet te leren, zo kunnen gebruikers van TiO niet 
ontkomen aan leren. De rijke, functionele leeromgeving waarmee de jonge leerder 
intensief in interactie is, maakt leren onafwendbaar.”

De uitgangspunten van TiO-schrijven hebben te maken met het schrijven in een 
rijke leeromgeving, de mogelijkheid om zelf keuzes te maken, de mogelijkheid om op 
elk moment in het schrijfproces hulp in te roepen en enkele verplichtende afspraken 
waaraan de leerling zich moet houden in het schrijfproces. 

De ontwikkeling van de schrijfvaardigheid wordt in TiO-schrijven gezien als een 
langdurig proces waarbij beginnende schrijvers aanvankelijk niet belast moeten wor-
den met allerlei vormkenmerken. Het is een proces waarbij niet alleen veel geoefend 
moet worden, maar waarbij leerlingen een diversiteit aan schrijfdidactische onder-
steuning krijgen. Hoewel in de theoretische achtergronden van het programma niet 
gesproken wordt over ‘schrijfstrategieën’, is de hulp van de computer wel als zodanig 
te karakteriseren. Doordat de computer in alle fasen van het schrijfproces procesvra-
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gen en reflectievragen stelt, leren jonge schrijvers gaandeweg vaste stappen te zetten 
vóór, tijdens en na het schrijven. Niettemin kiest TiO-schrijven ervoor dat leerlingen 
zelf hun leerroute en leerstrategie bepalen (zie Bok, 2007 p. 115). Hoewel door Gra-
ham en Perin (2007) en Rogers en Graham (2008) hoge effectgroottes (tussen .70 en 
1.02) gerapporteerd worden bij expliciete instructie in schrijfstrategieën, doorlopen 
de leerlingen in TiO-schrijven geen vastomlijnd stappenplan en krijgen ze geen expli-
ciete instructie in schrijfstrategieën.

Concreet wordt de leerling in TiO-schrijven allereerst gevraagd om een schrijfon-
derwerp te kiezen. Tijdens het voorwerk verkent hij de mogelijkheden van het onder-
werp door in een apart venstertje te noteren wat hij al over het onderwerp weet. Het 
programma biedt vervolgens handreikingen door onder meer voorbeeldfragmenten 
te verstrekken en vragen te stellen, zoals:

- Wat trekt je zo aan in het onderwerp?
- Wat wil je zeker bereiken?
- Voor wie is de tekst bestemd?

Deze vragen vertonen parallellen met schrijfstrategieën die voorafgaan aan het schrij-
ven en door Tomesen en Van Kleef (2006) benoemd worden als ‘vooraf nadenken en 
op verhaal komen’. De leerling wordt gedwongen om aan deze voorbereidende fase 
voldoende tijd en aandacht te besteden. Pas nadat hij enkele hulpknoppen heeft ge-
raadpleegd, kan hij verder in het schrijfproces. De computer controleert niet wat de 
leerling opschrijft maar is op de achtergrond voortdurend aanwezig om zogenaamde 
feedforward te geven. 

In de fase van het schrijven zelf formuleert de leerling de ruwe tekst en heeft hij 
diverse mogelijkheden om voorbeeldfragmenten en voorbeeldteksten van het pro-
gramma te raadplegen. TiO-schrijven geeft op verzoek van de schrijver zogenaamde 
scaffolded instruction. Dit betreft bijvoorbeeld aanwijzingen om de tekst te begin-
nen, voort te zetten en af te sluiten. Deze kunnen hem helpen bij het onder woorden 
brengen van zijn gedachten. De leerling kan tevens steunvragen activeren om bij-
voorbeeld het volgende te overwegen:

- Zou het niet aardig zijn als je ook …;
- Het is natuurlijk ook mogelijk dat …;
- Heb je er wel eens aan gedacht om ook…;
- Maar zijn er ook voorbeelden dat men juist niet ….

Ook hier zijn overeenkomsten te vinden met schrijfstrategieën tijdens het schrijven 
van Tomesen en Van Kleef (2006) en het gedachtegoed van Self-Regulated Strategy 
Development (De La Paz & Graham, 2002), zoals een lijstje maken met gedachten, 
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van gedachten naar zinnen en fragmenten, centrale gedachte vasthouden et cetera.
In de fase van het verbeteren van de tekst ondersteunt het programma de leerling in 
het maken van allerlei keuzes die van belang zijn bij het reflecteren op de tekst. De 
computer zal desgewenst vragen stellen en opmerkingen maken, zoals:

- Voeg de volgende voegwoorden toe die de tekst bondiger maken…;
- Spring je ergens van de hak op de tak?
- Spoor de langste zin op in je tekst en maak daar eens twee zinnen van;
- Gebruik eens een heel verkeerde titel die helemaal nergens op slaat…

In de fase van het verzorgen van de tekst krijgt de leerling de opdracht om de spel-
ling van riskante en hoogriskante woorden te evalueren. De computer identificeert 
enkele van die woorden in de tekst van de leerling en vraagt vervolgens om na te 
denken of deze woorden wel goed gespeld zijn. Mocht de leerling het antwoord niet 
weten dan kan hij de betreffende spellingsregel raadplegen. Ook voor zinsbouw, in-
terpunctie en lay-out worden soortgelijke vragen gesteld. Tenslotte is de tekst klaar 
om gepubliceerd te worden en heeft de leerling de mogelijkheid om de tekst in zijn 
digitale portfolio (het zogenaamde Jaarboek) op te slaan.

Het lijkt een natuurlijke neiging van elke gebruiker van digitale programma’s om 
uit te proberen welke mogelijkheden het programma allemaal biedt. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat leerlingen ‘zappend’ te werk gaan en proberen om de werking van 
het programma te dwarsbomen. De ervaring leert dat leerlingen deze mogelijkheden 
in de praktijk nadrukkelijk uitproberen.

1.4		 Aanleiding
De laatste jaren is er een toenemende aandacht voor de kwaliteit van het taalonder-
wijs in zijn algemeenheid waar te nemen, zowel op het gebied van de opbrengsten als 
de aanpak ervan (Oostdam, Branden, Spaans, 2011). Deze belangstelling wordt onder 
meer ingegeven door zorgen over het taalniveau van leerlingen en onderwijsgeven-
den. Dat heeft ervoor gezorgd dat het overheidsbeleid in toenemende mate sturing 
wil geven aan de opbrengsten van het taalonderwijs. Het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen hecht grote waarde aan een onderwijspraktijk die ge-
voed wordt door een aanpak waarvan op basis van wetenschappelijk onderzoek 
gunstige effecten verwacht mogen worden (Onderwijsraad, 2006). De onderzoeken 
van de laatste jaren wijzen niet uit dat er sprake is van een substantiële kwaliteits-
verbetering van het taalonderwijs in zijn algemeenheid en schrijfvaardigheid in het 
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bijzonder (Krom, Van de Gein, Van der Hoeven, Van der Schoot, Verhelst, Veldhuijzen 
& Hemker, 2003; Henkens, 2010). 

De hiervoor gepresenteerde inzichten over schriftelijke taalvaardigheid leiden tot een 
drietal invalshoeken die in deze studie in meerdere of mindere mate aandacht krij-
gen. De eerste invalshoek van dit onderzoek richt zich op de kwaliteit van schrijfpro-
ducten op basis van de schrijfprocessen van de leerlingen in de bovenbouw van het 
primair onderwijs (zie bijvoorbeeld Breetvelt, Van den Bergh, & Rijlaarsdam, 1994; 
Van den Bergh & Rijlaarsdam, 2001). Daarbij zal de beoordeling van dat product zo 
betrouwbaar en valide mogelijk moeten geschieden. Het is duidelijk dat we daarbij 
aanlopen tegen allerlei beperkingen die kleven aan het beoordelen van schrijfpro-
ducten. Om verstorende effecten van het handschrift te vermijden zijn alle teksten 
uit alle condities uitgetypt waarbij de oorspronkelijke opmaak en spelling behouden 
is gebleven. Wesdorp (1974) heeft uitgebreid gewezen op problemen die te maken 
hebben met de variabiliteit ten gevolge van verschillen tussen en binnen schrijvers, 
taken, beoordelaars en beoordelingen van opstellen. Een belangrijk aspect dat hierbij 
in ogenschouw genomen moet worden is de kwestie van de variatie tussen schrijf-
taken. Meuffels en Van den Bergh (2005) hebben in dit verband gewaarschuwd voor 
onderzoek met behulp van een één-taak-design. Hierbij waarschuwen ze voor het 
doen van generaliserende uitspraken over dé schrijfvaardigheid of dé effectiviteit van 
een onderwijsprogramma op basis van de beoordeling van één schrijftaak.

Een tweede invalshoek betreft de didactische ondersteuning van het schrijfpro-
ces. Ofwel: welke didactische maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat de 
schrijvende leerling zo goed mogelijk ondersteund kan worden in alle fases van het 
schrijfproces. Graham en Perin (2007) schetsen in hun overzichtsstudie enkele suc-
cesvolle maatregelen waarvan aangetoond is dat ze positieve effecten hebben op 
de kwaliteit van de schrijfproducten van leerlingen tussen negen en achttien jaar. Ze 
noemen onder meer verschillende vormen van strategy instruction, waarbij leerlin-
gen regelmatig systematische instructies ontvangen voor het plannen en reviseren 
van teksten. Verder wijzen ze op summarization instruction en het stellen van zoge-
naamde product goals. Wong en Berninger (2004) maken in dit verband onderscheid 
in pedagogische principes, instructiebeginselen en evaluatie principes. Een ander as-
pect dat hierbij een rol speelt is de hoeveelheid te investeren oefentijd (zie hiervoor 
ook: Rijlaarsdam & Van den Bergh, 1996). We kunnen ons bijvoorbeeld afvragen: hoe 
vaak moeten leerlingen oefenen en hoe kan de tijd over de diverse schrijffasen het 
beste verdeeld worden?
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Het derde en laatste perspectief waarop we ons concentreren betreft de schrijftaken 
en de wijze waarop de leerlingen deze uitvoeren. Er wordt van hen verwacht dat ze 
hun schrijfproducten in diverse genres kunnen vormgeven, zoals in een brief, een 
verslag, een formulier of een werkstuk. Ze moeten leren om de lezer te informeren, 
te instrueren, te overtuigen of plezier te verschaffen. Tevens moeten ze aandacht 
besteden aan uiterlijke tekstkenmerken, zoals een correcte zinsbouw en een juiste 
spelling. Bij het vervullen van deze schrijftaken kunnen leerlingen gebruik maken van 
pen en papier of van de computer. 

1.5		 Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag die in deze studie centraal staat is of het langdurig werken met 
het digitaal schrijfprogramma TiO-schrijven (Bok, 2003) leidt tot schrijfproducten die 
een grotere inhoudelijke kwaliteit bezitten. Een ander effect dat gemeten wordt, is 
het resultaat van de frequentie van schrijven. Met andere woorden: is het waar dat 
leerlingen tot betere schrijfresultaten komen als ze wekelijks oefenen, onafhankelijk 
van de didactische instrumenten die ze krijgen aangereikt. Dus geldt het aloude prin-
cipe: oefening baart kunst? Een longitudinaal experiment op basis van verschillende 
schrijfproducten kan uitsluitsel geven over de effectiviteit van dit programma en over 
het effect van regelmatig oefenen.

1.6		 Opbouw	proefschrift1

Om bovenstaande invalshoeken te bestuderen is een onderzoek opgezet waarmee 
we uiteindelijk een bijdrage willen leveren aan de verhoging van de kwaliteit van de 
schrijfvaardigheid in het primair onderwijs. Hierbij is ervoor gekozen om een groep 
leerlingen van de bovenbouw van de basisschool één schooljaar lang te volgen in hun 
schrijfontwikkeling. Het onderzoek is enerzijds gericht op de effecten van de hoe-
veelheid tijd die leerlingen investeren in het oefenen in schrijven en anderzijds op 
de effecten van het gebruik van het computerprogramma TiO-schrijven dat in zijn 
aanpak een aantal specifieke schrijfdidactische uitgangspunten hanteert. De resulta-
ten van dit onderzoek kunnen het uitgangspunt vormen voor een discussie over een  

1     Eerdere versies van de hoofdstukken 2 tot en met 5 zijn ter publicatie aangeboden aan verschillende 
wetenschappelijke tijdschriften. Hierdoor kon niet voorkomen worden dat er redundanties in de hoofd-
stukken zijn opgetreden. Het voordeel hiervan is echter dat elk hoofdstuk apart gelezen kan worden.
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effectieve aanpak van het schrijfonderwijs op de basisschool.
Om zicht te krijgen op de gangbare praktijk van het schrijfonderwijs wordt in 

hoofdstuk 22 een analyse gemaakt van de knelpunten van het huidige schrijfonder-
wijs. Daarbij zullen we zowel het perspectief van de leerling als dat van de leerkracht 
betrekken. Tevens geven we een overzicht van de mogelijkheden die het computer-
programma TiO-schrijven biedt om leerlingen te ondersteunen in hun schrijfontwik-
keling.
Om een uitspraak te kunnen doen over de effecten van regelmatig oefenen in schrij-
ven en van het gebruik van het computerprogramma TiO-schrijven met zijn specifieke 
schrijfdidactische uitgangspunten, heeft een steekproef van 168 leerlingen van groep 
acht opstellen geschreven waarvan de kwaliteit is gemeten in een voor-, tussen- en 
nameting. We kunnen deze steekproef nauwelijks een aselecte steekproef noemen. 
Daarom is het onduidelijk in hoeverre de resultaten gegeneraliseerd kunnen worden 
naar de hele populatie basisschoolleerlingen. Immers bij een selecte steekproef kan 
een vertekend beeld ontstaan. Om deze reden is in hoofdstuk 33 een vergelijking 
gemaakt met een landelijke representatieve steekproef van de Periodieke Peiling 
van het Onderwijsniveau, oftewel PPON (Krom et al., 2003). Om deze vergelijking 
mogelijk te maken moet natuurlijk het in het PPON-onderzoek gehanteerde beoor-
delingsinstrument gebruikt worden. Bij de rapportage van de resultaten van deze 
analytische beoordeling hebben we tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
de Referentieniveaus (Meijerink, 2008) die in 2010 voor alle scholen in het basis- en 
voortgezet onderwijs als verplicht kader worden gehanteerd nader te concretiseren. 
Hiervoor is aangegeven dat het tevens een probleem is om uitspraken te doen over 
schrijfvaardigheid op basis van één schrijftaak. Zo’n populatie taken is dermate be-
perkt dat ook hier gemakkelijk een vertekend beeld kan optreden. Om die reden is  
ervoor gekozen om in de voor-, tussen- en nameting gebruik te maken van in totaal  
 

2       Hoofdstuk 2 is verschenen in: 
 Pullens, T., Van den Bergh, H., Herrlitz, W., & Den Ouden, H. (2009). Bij wijze van schrijven.  
 Vonk,  39, 4, 23-39.
Tevens zijn delen van dit hoofdstuk verschenen in: 
 Pullens, T. (2010a). Van product naar proces: de stand van zaken van het schrijfonderwijs op  
 de Nederlandse basisschool. Tijdschrift Taal, 1, 2, 12-16.
 Pullens, T. (2010b). De digitale leraar: een lonkend perspectief voor schrijfonderwijs. 
 Tijdschrift Taal, 1, 2, 31-35. 
 Pullens, T. (2010c). Schrijfonderwijs op de basisschool: onderzoek naar nieuwe kansen voor  
 de digitale schrijver. In: S. Vanhooren, & A. Mottart (Eds.), Vierentwintigste conferentie het  
 schoolvak Nederlands (pp. 96-100). Gent: Academia Press.

3       Hoofdstuk 3 is ter publicatie aangeboden. 
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twaalf schrijfopdrachten, verdeeld over vier parallelle schrijftaken per meting. 
In hoofdstuk 44 doen we verslag van de analyse van de beoordeling van alle op-

stellen met behulp van een globale schaalbeoordeling, omdat gebleken is dat deze 
vorm van beoordelen het construct schrijfvaardigheid het dichtst benadert. De on-
derzoeksgroepen zijn zodanig samengesteld dat hiermee een uitspraak gedaan kan 
worden over de effecten van langdurig en frequent oefenen en over de effecten op 
de schrijfvaardigheid van leerlingen bij het gebruik van het computerprogramma TiO-
schrijven.

In het vijfde hoofdstuk5 komen we terug op de problemen die er zijn bij het be-
oordelen van opstellen. In de literatuur worden grofweg twee soorten beoordelingen 
onderscheiden (Wesdorp, 1981): directe metingen (met globale of analytische be-
oordelingen) en indirecte metingen (met behulp van meerkeuzetoetsen). Parallel aan 
het longitudinaal onderzoek dat we in de voorgaande hoofdstukken hebben beschre-
ven, doen we hier verslag van de resultaten van een meerkeuzetoets die aan dezelfde 
groep leerlingen tijdens de voor- en een nameting is voorgelegd. In dit hoofdstuk 
doen we uitspraken over de interne en externe validiteit van deze meting. Om die re-
den correleren we de resultaten van deze toets met de globale oordelen van dezelfde 
leerlingen in de voor- en nameting.

In het laatste hoofdstuk6 vatten we alle bevindingen samen en doen we op basis 
van de uitgangspunten en effecten van TiO-schrijven een verkenning van mogelijk 
succesvolle didactieken om leerlingen te ondersteunen in hun schrijfontwikkeling. 
Tevens doen we suggesties om leraren-in-opleiding te scholen en zittende leraren na 
te scholen op dit gebied.
 

4       Hoofdstuk 4 is verschenen in: 
 Pullens, T., Den Ouden, H., Herrlitz, W., & Van den Bergh, H. (2012). Effecten van het com  
 puterprogramma TiO-schrijven op de schrijfvaardigheid van leerlingen in groep acht: een  
 longitudinaal onderzoek. Pedagogische Studiën, 89, 2, 104-119.

5       Hoofdstuk 5 is aangeboden ter publicatie.

6       Hoofdstuk 6 is aangeboden ter publicatie.
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HOOFDSTUK 2

BIJ WIJZE VAN SCHRIJVEN7 

2.1		 Samenvatting
Het onderscheid bij het leren schrijven in de cognitieve deelprocessen: planning, for-
mulering en revisie heeft ervoor gezorgd dat de didactiek van het schrijven op de 
basisschool zich de laatste decennia bewogen heeft van een productgerichte aanpak 
in de richting van een procesgerichte didactiek. Het schrijven volgens strategieën lijkt 
daarbij een leerrijke didactiek te zijn. 

Uit onderzoek naar de kwaliteit van de schrijfproducten blijkt niettemin dat leer-
lingen in de basisschool nauwelijks publiekgericht schrijven en dat er weinig eigen 
inhouden verwerkt worden in de teksten. Organiseren en formeel structureren van 
teksten laten manco’s zien, evenals doelgericht schrijven. De oorzaken van de ach-
terblijvende resultaten hebben mogelijk te maken met de cognitieve belasting van 
jonge schrijvers, het ontbreken van gerichte aanwijzingen tijdens het schrijven en de 
frequentie waarin leerlingen geleerd wordt om te schrijven. Tevens ontbreekt een 
structurele nascholing voor leraren basisonderwijs op dit gebied. 

Het digitaal schrijfprogramma TiO-schrijven lijkt hierop het antwoord te hebben 
gevonden. De uitgangspunten van dit programma en de achterblijvende resultaten 
van de huidige schrijfdidactiek vormen de opmaat en een aanleiding voor het ver-
richten van longitudinaal experimenteel onderzoek.

2.2		 Complex	proces
Schrijven is een complexe taalactiviteit (Rijlaarsdam, Braaksma, Couzijn, Janssen, 
Kieft, Broekkamp & Van den Bergh, 2005). Een spreker kan op basis van onmiddel-
lijke feedback van de luisteraar beslissen om zijn boodschap anders te verpakken 
of nog eens te herhalen. Een schrijver is eenzamer: het ontbreekt hem aan directe 
 

7       Dit hoofdstuk is gebaseerd op: 
 Pullens, T., Van den Bergh, H., Herrlitz, W., & Den Ouden, H. (2009). Bij wijze van schrijven.  
 Vonk, 39, 4, 23-39.
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feedback. Hij moet bij elke zin nadenken over de vorige en de volgende; hij moet de 
juiste woorden zoeken en ze combineren tot een logisch geheel. Hij is aangewezen op 
zijn eigen taalvaardigheid, zijn eigen woordenschat, zijn eigen kennis van de wereld 
en zijn eigen vaardigheid om gedachten en gevoelens in woorden te verpakken. Daar 
komt nog bij dat de schrijver - meer nog dan de spreker - wordt afgerekend op het 
uiteindelijke product.

Hayes en Flower (1980) wezen er al op dat elke schrijver op geheel eigen wijze de 
cognitieve deelprocessen die gemoeid zijn bij het schrijven steeds opnieuw en in wis-
selende volgorde doorloopt. Een schrijver kan zich gedragen als een ingenieur of als 
een beeldhouwer. De ingenieur maakt vooraf plannen en bouwt op die plannen zijn 
eigen tekst. De beeldhouwer gaat veel intuïtiever te werk. Al schrijvende komt hij op 
nieuwe ideeën en komt uiteindelijk tot een tekst waarmee hij al dan niet tevreden is.

Schrijven als complexe schriftelijke taalactiviteit is een veelzijdig middel waarmee al-
lerlei taal- en denkhandelingen tot stand komen. Een schrijfproduct is het resultaat 
van een rijke variëteit aan cognitieve processen om een boodschap duidelijk te ma-
ken. Schrijven stelt de mens in staat om onafhankelijk van plaats en tijd met ande-
ren te communiceren. De schrijver kan zich richten op één bepaalde persoon of tot 
een min of meer anonieme groep lezers. Soms kan de schrijver louter voor zichzelf 
schrijven. De schrijver kan zijn leespubliek proberen te overtuigen, te paaien of te 
beledigen, tot handelen aan te sporen, te vermaken of te informeren. Maar dat gaat 
niet vanzelf. Ondanks het feit dat een van de doelen van het onderwijs is om leerlin-
gen plezier in het schrijven bij te brengen, blijken veel leerlingen schrijven een lastige 
taalactiviteit te vinden. Goed beschouwd is het een vorm van mentaal jongleren die 
te vergelijken is met het denkwerk van een expert schaker tijdens een schaakpartij 
(Meijerink, 2008).

2.3		 Schoolse	taalvaardigheid
In de praktijk van het onderwijs speelt leren schrijven (in het basisonderwijs ook wel 
‘stellen’ genoemd) een prominente rol. De kerndoelen voor het primair onderwijs 
bevatten bij Nederlandse taal in totaal twaalf doelen, waarbij er voor het schrijven 
minstens zes doelen gereserveerd zijn. In de toelichting wordt een typering van de 
schriftelijke competenties gegeven in termen van kopiëren (letterlijk nadoen, bijvoor-
beeld overschrijven van het bord), beschrijven (in eigen woorden verslag uitbren-
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gen), structureren (op eigen wijze een ordening aanbrengen) en beoordelen (reflec-
tie op mogelijkheden en evalueren). Ook binnen de kerndoelen van het voortgezet 
onderwijs wordt schrijven in acht van de tien kerndoelen genoemd. 

Internationale literatuur maakt onderscheid in writing to learn en learning to wri-
te (Rijlaarsdam, Van den Bergh & Couzijn, 2005). Bij learning to write leren leerlingen 
van de basisschool om hun gedachten onder woorden te brengen:

-  De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende 
functies, zoals informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen. (kern-
doel 5 – primair onderwijs); 

-  Leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een 
brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht 
aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventu-
eel beeldende elementen en kleur (kerndoel 8 – primair onderwijs). 

Bij writing to learn wordt uitdrukkelijk ingegaan op het verband tussen schrijven en 
kennisopbouw. In de dagelijkse praktijk van het onderwijs liggen schrijven en kennis-
verwerking in elkaars verlengde. De schrijver reconstrueert de werkelijkheid in woor-
den en zinnen. De conceptualiserende functie van taal stelt de taalgebruiker in staat 
om greep te krijgen op de werkelijkheid om zich heen. Vanmaele en Lowyck (2007) 
benadrukken het belang van de interactie tussen verschillende soorten kennis en de 
organisatie ervan in bijvoorbeeld een informatieve tekst. Bij de conceptuele kennis 
spreken zij van inhoudelijke kennis die het individu bezit over een bepaald onder-
werp uit de werkelijkheid. Daarnaast is er de discursieve kennis die linguïstisch van 
aard is (onder meer bestaande uit lexicale en grammaticale kennis) en retorisch van 
aard is (kennis over schrijfdoelen en publiek). Tevens moet de schrijver beschikken 
over zogenaamde methodische kennis, die hem in staat stelt om een opgegeven taak 
uit te voeren, waarbij hij gebruik maakt van strategische en metacognitieve kennis. 

Ook andere studies wijzen op het belang van schrijven bij leerprocessen in het on-
derwijs. Zo blijkt onder meer uit het onderzoek van Gubern (2005) dat de schriftelijke 
taalvaardigheid van sterke schrijvers in onderwijscontexten een belangrijke bijdrage 
levert aan de kennisopbouw van leerlingen. Hillocks (1995) wijst op het schrijven als 
ondersteuning voor het leren, maar waarschuwt tegelijkertijd voor een te eenzijdige 
kijk op de mogelijkheden. Herder (2005) spreekt van ‘schrijvend-leren’, waarbij leer-
lingen de mogelijkheid hebben actief bezig te zijn met de leerstof. Ze beschrijft een 
tweetal schrijftechnieken die leerlingen in staat stellen hun voorkennis te activeren 
en begrippen met elkaar in verband te brengen.
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Rijlaarsdam waarschuwt voor te veel optimisme over het schrijven als leeractiviteit: 
de theoretische en empirische onderbouwing blijken nog niet sterk (Rijlaarsdam et 
al., 2005, p. 150).

2.4	 	Jonge	schrijvers
Op de basisschool is een geleidelijke overgang waar te nemen van het schrijven van 
persoonlijke teksten naar meer zakelijke teksten (Aarnoutse & Verhoeven, 2003). Kin-
deren in de kleuterperiode bedienen zich veelal nog van een persoonlijke schrijfcode. 
Parallel aan de ontwikkeling van het lezen en het automatiseren van het lezen ont-
wikkelt zich gaandeweg het strategisch schrijven waarbij kinderen meer verhalende 
en informatieve teksten leren schrijven. Jonge schrijvers worden zich steeds bewus-
ter van vormconventies en proberen rekening te houden met het schrijfdoel en het 
publiek voor wie ze schrijven. Toch blijkt dat de teksten van kinderen uit de midden-
bouw van de basisschool nog veel kenmerken van spreektaal vertonen (Aarnoutse & 
Verhoeven, 2003). 

In de bovenbouw van de basisschool krijgen kinderen gaandeweg steeds meer 
inzicht in de functies van geschreven taal. Leerlingen van groep zeven en acht leren 
om een schrijfplan te maken waardoor hun teksten meer structuur en samenhang 
krijgen. Desondanks hebben deze kinderen nog veel problemen bij het schrijven van 
verschillende soorten opstellen, zoals rapporterende, beschouwende, directieve en 
argumentatieve teksten (Krom, Van de Gein, Van der Hoeven, Van der Schoot, Ver-
helst, Veldhuijzen, & Hemker, 2003).

Hierboven is al gememoreerd dat schrijven een complexe cognitieve activiteit is. 
Dit geldt in nog sterkere mate voor jonge schrijvers. Bereitner en Scardamalia (1987) 
constateerden dat een van de belangrijke oorzaken gezocht moet worden in de af-
wezigheid van een directe communicatieve partner. In mondelinge situaties kan de 
spreker onmiddellijk reageren op de boodschap van zijn gesprekspartner. Als leerlin-
gen schriftelijk communiceren, is deze externe ondersteuning niet aanwezig. Kellogg 
(1996) heeft gewezen op de zogenaamde cognitive overload van het werkgeheugen. 
Bij jonge schrijvers heeft het kortetermijngeheugen een te beperkte capaciteit om 
alle informatie te kunnen verwerken.
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2.5		 Schrijfproces
Het schrijfproces bestaat uit allerlei deelprocessen die steeds weer in wisselende 
volgorde en wisselende intensiteit terugkomen. We spreken van recursieve deel-
processen, zoals: het analyseren van de opdracht, nadenken over het onderwerp, 
zoeken naar woorden die gerelateerd zijn aan het onderwerp, nadenken over het pu-
bliek voor wie geschreven moet worden, bepalen van de tekstvorm, combineren van 
woorden tot zinnen, nadenken over de samenhang tussen de verschillende zinnen en 
alinea’s, het verzinnen van een titel, bepalen of het doel van de tekst bereikt wordt, 
verbeteren van woorden en zinnen, letten op spelling en interpunctie.

De analyse van het hardop denken van schrijvende volwassenen (Hayes, 1980) 
heeft ons meer inzicht gegeven in de cognitieve processen die aan de orde zijn bij het 
schrijven. Dat heeft geresulteerd in een model dat nu nog steeds gehanteerd wordt 
als basis voor het denken over schrijven en voor de didactiek van het schrijfproces. 
Het model voor tekstproductie beschrijft drie belangrijke componenten: het lange-
termijngeheugen, de taakomgeving en het eigenlijke schrijfproces. In dit schrijfpro-
ces worden drie subprocessen onderscheiden: plannen, formuleren en reviseren. Elk 
subproces bestaat weer uit een aantal deelvaardigheden die alle gecontroleerd en 
georkestreerd worden door de monitor. Met name deze monitor zou er de oorzaak 
van zijn dat er zoveel verschillen bestaan tussen schrijvers. 

Enkele jaren later heeft Hayes (1986) een verbeterd model gepresenteerd, waar-
bij meer nadruk kwam te liggen op de centrale rol van het werkgeheugen bij het 
schrijven. Daarnaast heeft de motivatie een prominentere rol gekregen. In het ver-
beterde model heeft ook een reorganisatie van het onderdeel cognitieve processen 
plaatsgevonden. In de taakomgeving is een onderscheid gemaakt in de sociale omge-
ving (met aanduiding voor het publiek) en de fysieke omgeving (waardoor de invloed 
van bijvoorbeeld schrijven op papier en schrijven met de computer duidelijk wordt). 

2.6		 Schrijfdidactiek
Met name het onderscheid in de cognitieve processen: planning, formulering en re-
visie heeft ervoor gezorgd dat de didactiek van het schrijven op de basisschool zich 
de laatste decennia bewogen heeft van een productgerichte aanpak in de richting 
van een procesgerichte didactiek, waarbij het schrijven volgens strategieën volop 
aandacht heeft gekregen (Brouwer & De Boer 1997; Hoogeveen, 1993; Aarnoutse 
& Verhoeven, 2003; Franssen & Aarnoutse, 2003; Kouwenberg & Hoogeveen, 2007). 
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Kenmerken van goed schrijfonderwijs zijn in verschillende taalmethoden te vinden 
(Franssen & Aarnoutse, 2003). Dat betekent dat er voor de leerkrachten aanwijzin-
gen gegeven worden over de oriëntatie op het onderwerp, de beschrijving van een 
betekenisvolle context, de schrijfaanpak en de hulp tijdens het schrijven. Ook zijn er 
instructies om te reflecteren op het schrijfproces en op het schrijfproduct en om te 
herschrijven en teksten te verzorgen. 

Leerlingen krijgen schrijfstrategieën of procedures aangereikt waarmee ze eigen 
teksten kunnen schrijven en leren om mogelijke problemen op te lossen. Het experti-
secentrum Nederlands8 omschrijft dat als volgt: (Aarnoutse & Verhoeven, 2003, p. 84): 

 “Schrijfstrategieën vormen een samenhangend geheel van cognitieve en affectie-
ve activiteiten, die schrijvers uitvoeren om op een efficiënte en effectieve manier 
te schrijven. Strategieën die vrijwel onbewust en automatisch verlopen, noemt 
men vaak ‘vaardigheden’. Ervaren auteurs maken bij hun werk dan ook voor een 
deel gebruik van schrijfvaardigheden.”

Hierboven wordt duidelijk dat strategieën vooral bewust ingezet moeten worden. 
Daarin onderscheiden ze zich van ‘vaardigheden’. Deze metacognitieve activiteit im-
pliceert dat de leerling bij een schrijftaak bewust moet bepalen welke werkwijze in 
dat geval het best kan worden toegepast. Het gaat bij strategisch onderwijs om een 
vakdidactisch traject waarin de leerling geleerd wordt zelfstandig en stapsgewijs met 
zelfcontrole en terugkoppeling een bepaalde ingewikkelde klus te klaren. 

Brouwer en De Boer (1997) hebben de strategische aanpak vertaald in een zoge-
naamd VAD-model (vraag – antwoord - detaillering), waarbij de leerlingen op basis 
van het formuleren van vragen, antwoorden en detailleringen concreet materiaal 
verzamelen voor het schrijven van (verhalende) teksten.

In het Diepteproject Schrijfvaardigheid (Hoogeveen, 1993) is een procesgerich-
te schrijfdidactiek ontwikkeld met behulp van peer response. Binnen deze kijk op 
schrijfonderwijs wordt kinderen geleerd vooral veel te schrijven en ze te leren om 
over hun eigen schrijfproces na te denken. 

Het expertisecentrum Nederlands (Aarnoutse & Verhoeven, 2003) beschrijft 
een aantal belangrijke uitgangspunten voor het strategisch schrijven. Er worden 
zogenaamde betekenisvolle activiteiten voorgesteld bij het plannen, schrijven en  

8       Het expertisecentrum Nederlands is verbonden aan de universiteit van Nijmegen en beoogt vanuit 
een interactieve visie het taalonderwijs in het basisonderwijs te verbeteren.
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reviseren van teksten. Bij het plannen denkt de schrijver na over het onderwerp en 
ontwikkelt hij een idee over de te schrijven teksten. Hij houdt rekening met de doel-
groep voor wie hij schrijft en met zijn kennis over de schrijftaak. Tijdens het schrijven 
zet hij de gedachten om in geschreven taal: hij brengt zijn gedachten onder woorden, 
waarbij hij rekening houdt met de spelling- en interpunctieregels. Tevens houdt hij 
rekening met kenmerken zoals die aan specifieke tekstvormen gesteld worden. Bij 
het reviseren herleest de schrijver delen van zijn tekst (of de gehele tekst) en brengt 
eventuele wijzigingen aan. Bij het realiseren van schrijfstrategieën heeft het gedach-
tegoed van Hayes en Flower (Hayes, 1980) duidelijk model gestaan. 
Genoemd worden de volgende strategieën:

- opstellen van een schrijfplan;
- informatie verzamelen en ordenen;
- opzet maken van de inhoud van de tekst;
- kiezen van de juiste woorden, zinnen en alinea’s;
- correct schrijven met behulp van de juiste spelling en interpunctie;
- inhoud en vorm reviseren;
- vormgeving verzorgen;
- reflecteren op het schrijfproces en het schrijfproduct.

In de publicatie ‘Denken met je vingers’ (Kouwenberg & Hoogeveen, 2007) breken de 
auteurs een lans voor motiverende activiteiten. Bij deze aanpak wordt het schrijfpro-
ces opgedeeld in een vijftal fasen en wordt er een koppeling gelegd met het lezen (en 
schrijven) van jeugdliteratuur.

2.7		 Proces-	en	productkwaliteit
De kern van het succes van goede schrijflessen is niet alleen gelegen in de kwaliteit 
van de taalmethoden. Met andere woorden, moderne taalboeken zijn geen garantie 
voor goed onderwijs in schrijven (Franssen & Aarnoutse, 2003). 

Graham en Perin (2007) benadrukken in hun overzichtsartikel het belang van 
schrijven in relatie tot het schoolsucces, met name bij die onderwijsactiviteiten waar-
bij schrijven een belangrijk onderdeel is van de toetsing. Tegelijkertijd schetsen zij 
een somber beeld van de prestaties van leerlingen van het voortgezet onderwijs in 
de Verenigde Staten van Amerika: jonge leerlingen ontwikkelen niet die schrijfcom-
petenties die horen bij het schoolniveau. 
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De Nederlandse situatie blijkt niet veel beter te zijn. In 2003 heeft Cito een tweede 
periodieke peiling van het onderwijsniveau gepubliceerd van een onderzoek naar 
schrijfvaardigheid, uitgevoerd in 1999 (Krom et al. 2003). De schrijfproducten van 
leerlingen van de midden- en bovenbouw van de basisschool laten zien dat de kin-
deren nauwelijks publiekgericht schrijven en dat er weinig eigen inhouden verwerkt 
worden in de teksten. Organiseren en formeel structureren van teksten laten ook 
manco’s zien, evenals doelgericht schrijven.

Naar aanleiding van een kritisch inspectierapport over schrijven concludeert Van 
Gelderen (2000, p 5):

 “Veel scholen met een vernieuwde methode geven schrijfonderwijs van onvol-
doende niveau, volgens de standaarden die de inspectie zelf hanteert. Er is geen 
inhoudsanalyse gemaakt  van de zogenaamde categorie-A methoden op het ge-
bied van schrijfdidactiek. De opmerking van de inspectie dat het om ‘strategisch 
schrijfonderwijs’ zou gaan is dus oncontroleerbaar! Bovendien is niets bekend over 
de effecten van de nieuwe methoden op de schrijfvaardigheid van de leerlingen. 
(…) Niet de conclusie dat het schrijfonderwijs slecht functioneert is zo verrassend, 
maar het feit dat hieruit geen consequenties worden getrokken.” 

Graham en Perin (2007) en Rogers en Graham (2008) zijn op basis van diverse on-
derzoeken nagegaan welke onderwijsmethoden ten behoeve van het schrijven van 
jongeren tussen 9 en 18 jaar effectief blijken te zijn. De volgende instructievariabelen 
hebben de meeste effecten: 

-  strategy instruction: leerlingen krijgen systematische en regelmatige instructies 
voor het plannen en reviseren van teksten. De instructie is erop gericht dat de 
leerling de strategieën zelfstandig kan inzetten. Hier worden allerlei strategieën 
bedoeld (van vooraf brainstormen tot en met strategieën om overtuigende tek-
sten te schrijven);

-  summarization instruction: de leerling krijgt systematische en regelmatige in-
structie voor het samenvatten van teksten; 

-  peer assistance: kinderen werken samen bij het plannen, opstellen en reviseren 
van teksten;

-  product goals: leerlingen krijgen specifieke opdrachten voor het schrijfproduct 
dat ze moeten maken.

Uit het onderzoek naar het realiseren van uitgangspunten van goed schrijfonderwijs 
in de dagelijkse onderwijspraktijk (Franssen & Aarnoutse, 2003) wordt duidelijk dat 
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leraren opvallende voorkeuren hebben in het uitvoeren van bepaalde instructieva-
riabelen. Leerkrachten blijken zich vooral te concentreren op het schrijfonderwerp 
en de tekstsoort en geven veelal vooraf instructie in bepaalde deelprocessen, zoals 
verzamelen, selecteren en structureren. Reflectie op het schrijfproces en het her-
schrijven van teksten komen nauwelijks aan bod. Leerkrachten blijken hun schrijfles-
sen leraargestuurd op te zetten, waarbij weinig aandacht is voor het coachen van het 
schrijven, de samenwerkactiviteiten van leerlingen en het herschrijven van teksten.

Uit onderzoek naar de basisvaardigheden taal in het basisonderwijs door de in-
spectie van het onderwijs (Henkens, 2008) wordt geconcludeerd dat er een objecti-
veerbare relatie bestaat tussen de kwaliteit van het onderwijsproces en de resultaten 
bij taal. Daarbij blijven zwakke scholen opmerkelijk achter bij de besteding van de on-
derwijstijd voor taal. De onderwijsinspectie komt tot deze conclusie op basis van een 
analyse van Cito-toetsresultaten en door een analyse van PPON-resultaten (Krom et 
al., 2003) van de afgelopen jaren.

In de Verenigde Staten adviseert the National Commission on Writing voortdu-
rend om leerlingen frequenter te laten schrijven. Ondanks het feit dat er effecten 
gemeten zijn bij enkele studies, was de homogeniteit van de onderzoeksresultaten 
niet stabiel genoeg om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de invloed 
van het extra schrijfonderwijs op de kwaliteit van de schrijfproducten (Graham & 
Perin, 2007).

Over de invloed van het gebruik van het schrijfmedium zijn in het verleden verschil-
lende onderzoeken uitgevoerd. Oudere studies wijzen erop dat schrijvers minder 
goed plannen bij het gebruik van tekstverwerkers (Hayes, 1996; Haas, 1989). Tijdens 
het schrijven blijken schrijvers die gebruik maken van pen en papier, vaker het eerste 
deel van de zin te herlezen voordat ze de rest van de zin of de alinea afmaken. Ana-
lyse van de hoeveelheid tijd die gebruikt wordt om te schrijven en de lengte van de 
schrijfproducten laat zien dat schrijvers met een tekstverwerker meer tijd besteden 
en tot langere teksten komen. Opvallend is dat er nauwelijks verschillen zijn in de ge-
middelde tekstproductie per minuut. Voor wat betreft het reviseren van teksten, blij-
ken schrijvers met pen en papier vooraf en achteraf vaker te plannen; aan de andere 
kant blijken schrijvers met behulp van een tekstverwerker de reeds geschreven tek-
sten vaker te herlezen en besteden ze meer aandacht aan de uiteindelijke opmaak. 

Een meta-analyse van 26 onderzoeken (Goldberg, Russell & Cook, 2003) laat zien 
dat het schrijven op de computer, in vergelijking met het schrijven met pen en papier 
significante resultaten laat zien in het voordeel van de computer op het gebied van 
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hoeveelheid schrijven en de kwaliteit van de schrijfproducten. In relatie tot het on-
derwijs concludeert men dat leerlingen niet alleen gemotiveerder zijn, maar dat de 
schrijfproducten langer zijn en een grotere kwaliteit bezitten. 

2.8		 Probleemanalyse
Ondanks het feit dat de aanpak in het primair onderwijs de laatste jaren veel ken-
merken lijkt te hebben van procesgerichte instructie waarbij schrijfstrategieën inge-
zet worden, is het opmerkelijk dat de schrijfresultaten achterblijven. We verkennen 
hieronder enkele problemen:
1.  In de afgelopen jaren zijn in Nederland en Vlaanderen twee verschillende didac-

tieken binnen het procesgericht schrijfonderwijs ontwikkeld (Franssen & Aarnout-
se, 2003). Aan de ene kant is er de leraargerichte benadering die de nadruk legt 
op instructieactiviteiten van de leraar, zoals gerichte aanwijzingen geven, hardop 
voordoen en het werken met voorbeeldteksten. Aan de andere kant is er de ont-
wikkelingsgerichte aanpak die meer accenten legt bij het bespreken van teksten 
door de leraar en leerlingen onderling. Beide vormen vinden hun weg in moderne 
taalmethoden en aparte schrijfleergangen. In alle gevallen worden hoge eisen ge-
steld aan de begeleiding van de leraar. Het zijn deze hoge verwachtingen van de 
vaardigheden van de ervaren schrijfdocent om feedback te geven die misschien 
wel het belangrijkste knelpunt vormen in het schrijfonderwijs. 

2.  Aanwijzingen in taalmethoden voor het schrijfonderwijs richten zich vooral op ac-
tiviteiten voor en na het schrijven zelf. Kinderen krijgen ondersteuning bij stofvin-
ding, verduidelijking van de schrijfopdracht, de bepaling van publiek en doel en ze 
krijgen aanwijzingen voor de vormkenmerken van de tekst. Na het schrijven zelf 
bestaan er verschillende mogelijkheden om kinderen te helpen bij het reviseren 
en beoordelen van de schrijfproducten. In de praktijk laten leraren hun leerlingen 
teksten echter nauwelijks herschrijven. Nog moeilijker wordt het voor de leraar 
om te coachen door het bieden van concrete hulp tijdens het schrijven zelf. Aan de 
ene kant vereist het een grote mate van eigen kennis, vaardigheid en inzicht in het 
schrijfproces om kinderen werkelijk verder te helpen als het schrijfproces stokt. 
Aanwijzingen als: “Denk nog eens goed na, je moet meer zinnen schrijven, je tekst 
is te kort, controleer goed of je je wel aan de schrijfopdracht hebt gehouden”, zijn 
vaak goed bedoeld maar vormen geen wezenlijke aanwijzingen waardoor kinderen 
de complexe cognitieve processen tijdens het schrijven het hoofd kunnen bieden. 
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Ook ontbreekt het de leraar aan tijd en organisatorische middelen om leerlingen 
bij wie het schrijfproces stokt, te voorzien van functionele hulp.

3.  De hoeveelheid tijd die aan schrijven besteed wordt in de bovenbouw van het ba-
sisonderwijs, blijkt marginaal. Tweederde van de leraren geeft zelf aan niet meer 
dan twee keer per maand schrijfopdrachten te geven (Krom et al. 2003). In verge-
lijking met bijvoorbeeld spellingonderwijs (10 – 15 keer per maand) moet gecon-
stateerd worden dat gerichte aandacht voor het schrijfonderwijs mager afsteekt 
bij andere domeinen van het taalonderwijs. 

4.  Schrijven kan gemakkelijk zorgen voor zogenaamde cognitive overload (Kellogg, 
1996). Als schrijver in spe moet de leerling van de bovenbouw met een veel-
heid aan deelopdrachten rekening houden. Tijdens het schrijven blijken schrij-
vers hun gedachten niet in hele zinnen, maar in zinstukken te produceren (Kau-
fer, Hayes & Flower 1986), waarbij deze geaccepteerd of verworpen worden op 
basis van hun semantische en/of syntactische structuur. Fragmenten van het 
schrijfplan en van de tekst die tot dan toe geproduceerd zijn, worden gebruikt 
om nieuwe semantische inhoud te vinden. Die inhoud wordt opgeslagen in het 
werkgeheugen; delen hiervan worden opgeslagen in de articulatorische buf-
fer. Wanneer alle inhoud gegenereerd is (of wanneer de articulatorische buf-
fer is vol geraakt) wordt de zin vocaal of subvocaal uitgesproken, waarna de zin 
wordt opgeschreven. Het langetermijngeheugen bevat kennis over woorden-
schat, grammatica, genrekennis, onderwerpkennis, kennis van publiek et cetera.  
Het is nog maar zeer de vraag of vroegtijdige aandacht voor specifieke vormken-
merken, genrekenmerken, publieksgericht- en doelgericht schrijven wel zo bevor-
derlijk zijn voor de schrijfontwikkeling. Er zijn aanwijzingen dat deze aanpak zorgt 
voor een cognitieve overbelasting en daardoor juist averechts werkt. Vrije schrijf-
opdrachten met een beperkt aantal gerichte opdrachten lijken kinderen meer vrij-
heid van handelen te geven en minder snel te zorgen voor een te grote cognitieve 
belasting tijdens het schrijven.

5.  De periodieke peiling van het onderwijs niveau (Krom et al., 2003) is duidelijk in de 
analyse van de resultaten van het onderzoek naar de schrijfvaardigheid van leer-
lingen aan het eind van de basisschool. Mogelijke oorzaken van tekortkomingen 
in de schrijfdidactiek zijn onder meer te vinden bij de aanpak van schrijflessen, de 
frequentie van schrijven, de bestede tijd van leerlingen en de begeleiding van het 
schrijven.

6.  Diverse onderzoeken zijn kritisch over de scholing en nascholing van leraren op het 
gebied van schrijven. Graham en Perin wijzen erop dat onervaren leraren nauwelijks 
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in staat zijn om instructie in schrijfstrategieën te geven (Graham & Perin, 2007, p. 467). 
Een aanzienlijke tijdsinvestering in de scholing en nascholing blijkt noodzakelijk om 
verantwoorde schrijfondersteuning te kunnen geven. In Nederland dateert de laat-
ste landelijke bijscholing van leraren op het gebied van schrijfvaardigheid van 1991. 
In de lerarenopleiding maakt de didactiek van de schrijfvaardigheid (een klein) on-
derdeel uit van een uitgebreid opleidingsprogramma. In de meeste gevallen krijgt 
de begeleiding van de schrijfvaardigheid van de leraar in spe marginale aandacht 
(Van der Leeuw, 2007). Ook Smits (2009) schetst geen optimistisch beeld van het 
schrijfvaardigheidsonderwijs op pabo’s. Van Gelderen (2000) pleit voor een lan-
delijke aanpak van de bijscholing op het gebied van schrijfvaardigheid. Kortom: 
we kunnen op zijn minst vaagtekens zetten bij de eigen schrijfvaardigheid en de 
didactische bekwaamheid op dit gebied bij leraren basisonderwijs.

2.9	 	Kan	het	anders?
Gezien bovenstaande analyse mag gesteld worden dat het domein schrijven in de 
praktijk van alledag veel problemen ontmoet. We vatten de problemen nog even 
samen: 

1.  Taalmethoden geven opdrachten en ondersteuning in de richting van een pro-
cesgerichte aanpak: leraren voeren didactische aanwijzingen louter selectief 
uit;

2.  Binnen de procesgerichte didactiek is er vooral aandacht voor het voorberei-
den van het schrijven; feedback tijdens en na het schrijven wordt stiefmoeder-
lijk behandeld;

3.  Leerlingen besteden weinig of geen tijd aan het redigeren en verzorgen van 
teksten; ze worden daarin niet gestimuleerd;

4.  De frequentie van lessen in schrijven is aanmerkelijk lager dan die bij andere 
domeinen (bijvoorbeeld bij het domein spelling); kinderen krijgen nauwelijks 
de gelegenheid om te oefenen;

5.  Leraren zijn niet of nauwelijks geschoold in schrijfdidactiek; nascholing wordt 
niet structureel ingezet; tevens hebben niet alle leraren veel ervaring in het 
schrijven; 

6.  Echte feedback (dat wil zeggen een intensieve reactie op het proces van schrij-
ven en geproduceerde teksten door een ervaren schrijver) komt niet of nauwe-
lijks van de grond; de docent is immers fysiek niet in staat om zoveel teksten te 
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voorzien van commentaar;
7.  Schrijfopdrachten zorgen voor een cognitieve overbelasting bij leerlingen. 

Zowel voor als tijdens het schrijven moet de schrijver tegelijkertijd rekening 
houden met het publiek, het schrijfdoel, het onderwerp, het formuleren van 
woorden en zinnen, vormkwesties et cetera;

8.  Schrijfopdrachten zijn vaak niet betekenisvol. Door de afwezigheid van een 
betrokken lezer ervaart de schrijver weinig betrokkenheid (ownership) bij de 
schrijfopdracht.

Sinds enkele jaren werken leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet on-
derwijs met een digitaal ondersteund schrijfprogramma. TiO-schrijven9 (een digitaal 
schrijfprogramma10 voor leerlingen vanaf groep 7 van het basisonderwijs) hanteert 
enkele principes die mogelijkheden openen voor een nieuwe schrijfdidactiek (Bok, 
2007):

-  Schrijfvaardigheid ontwikkelt zich automatisch en voor een deel onbewust, als 
een leerling langdurig, productief en reflectief, in een rijke leeromgeving ver-
keert; 

-  Voordat leerlingen zich oefenen in het schrijven van specifieke teksten (brief, 
verslag, e.d.) is het aan te bevelen dat zij zich eerst in algemene zin ontwikkelen. 
Het programma stimuleert leerlingen om vrijuit te vertellen, te formuleren, te 
associëren, te argumenteren, echter met de verplichting om hun eigen niveau te 
verhogen met gerichte schrijfprikkels uit het programma; 

-  Leerlingen hoeven in eerste instantie niet publieksgericht te schrijven (zie figuur 
1). Expliciete publieksgerichtheid bemoeilijkt de primaire schrijfvaardigheid, zo-
als die ook het aanvankelijk spreken zou hinderen. In een later stadium kunnen 
specifieke vaardigheden getraind worden;

-  Leerlingen werken op twee niveaus. Enerzijds zetten ze hun eigen taalvaardig-
heid in met alle gebreken die daaraan kleven. Deze eigenheid zorgt voor gevoe-
lens van ownership bij de tekst. Anderzijds eist het programma dat de leerling 
tijdens het schrijven gebruik maakt van talrijke schrijfgereedschappen die het 
programma aanbiedt (zie figuur 2). De combinatie van zélf produceren en het 
zelf reflecteren en reviseren benadert het natuurlijke leerproces;

-  Het programma maakt gebruik van het principe van zelfdifferentiatie. Dat wil 
 

9        TiO staat voor Taalonderwijs in Ontwikkeling
10      Meer informatie is te vinden bij: www.tioschrijven.nl
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zeggen dat leerlingen geen voorgeschreven leerlijn krijgen voorgezet, maar dat 
zij zelf de materie, de strategie en het niveau vinden, waarop ze kunnen werken;  

Figuur 1. Keuzemenu TiO-schrijven.  

Figuur 2. Hulppagina TiO-schrijven.
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     als leerlingen een leerlijn volgen, dan is het de lijn die ze zelf geconstrueerd heb-
ben; 

-  Leerlingen krijgen hulp tijdens het schrijven. Deze feed-forward prikkelt hen om 
verder te gaan, om nieuwe dingen uit te proberen, om geïnspireerd te raken door 
andere teksten; 

-  Het leerproces komt voornamelijk tot stand tijdens de interactie tussen leerling en 
programma, dat wil zeggen zónder interventie van de leraar. Het programma rea-
geert niet negatief op fouten en is niet veroordelend over het eindresultaat.  Leer-
lingen werken vanuit hoofd en hart aan hun eigen tekst en zien dat die verbeterd 
wordt door hun eigen ingrepen onder invloed van het programma;

-  De schrijfvaardigheid van leerlingen wordt óók verhoogd doordat het programma 
impliciet stimuleert om cognitieve vaardigheden te ontwikkelen, zoals nuanceren,  
argumenteren, relativeren, structureren, relateren, definiëren, et cetera.

2.10		 Onderzoek
Inmiddels wordt het programma op ruim honderd scholen in het basis- en voortgezet 
onderwijs in Nederland gebruikt. De reacties van leraren zijn positief. Ze constateren 
een opvallende vooruitgang in schrijfvaardigheid (Leeuwrik, 2009). Niettemin is meer 
ervaring en onderzoek nodig om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de 
effectiviteit van het programma. Bovenstaande overwegingen staan aan de basis van 
enkele hypothesen voor een longitudinaal experimenteel onderzoek naar de schrijf-
vaardigheid van leerlingen van de bovenbouw van de basisschool, met behulp van dit 
digitaal schrijfprogramma. 

Het digitaal programma wordt hierbij gezien als interventie van het schrijfproces 
(zie figuur 3: Experimental Interactive Process Model). De schrijfproducten zouden 
een afspiegeling moeten zijn van het schrijfproces dat met behulp van de computer 
doorlopen is. Op basis van dit theoretisch model kunnen onderzoeksvragen opge-
steld worden (Rijlaarsdam & Van den Bergh, 1996) die te maken hebben met: 

- een beschrijvend onderzoek in relatie met het schrijfproces;
-  een beschrijvend onderzoek in relatie met het schrijfproces en het schrijfpro-

duct;
- een verklarend onderzoek in het schrijfproces.
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Figuur 3: The Experimental Interactive Process Model. 

Onze aanname luidt nu dat het langdurig werken met het digitale schrijfprogramma 
TiO-schrijven (Bok, 2007) leidt tot schrijfproducten die een grotere inhoudelijke kwa-
liteit bezitten en beter zijn vormgegeven.

We veronderstellen dat het leren schrijven met het digitaal schrijfprogramma zal 
resulteren in een grotere schrijfmotivatie (en schrijfplezier) van leerlingen, mede om-
dat het programma rekening houdt met schrijversvariabelen: leerlingen hebben een 
grote mate van vrijheid in het bepalen van het onderwerp, ze maken gebruik van digi-
tale hulp voor, tijdens en na het schrijfproces. Deze digitale sturing kan ervoor zorgen 
dat de cognitieve belasting van de schrijver kleiner is. Tevens gaan we ervan uit dat 
leerlingen door deze digitale interventie bewuster gericht zijn op metacognitieve ac-
tiviteiten voor, tijdens en na het schrijven. Leerlingen zullen in het schrijfproces meer 
uitvoerende activiteiten ondernemen, zoals het onderwerp verkennen, formuleren, 
schrijven, herlezen en herschrijven. Tevens biedt het computerprogramma een schat 
aan voorbeeldteksten waar de leerling naar believen gebruik van kan maken. 

Een ander effect dat gemeten wordt, is het resultaat van de frequentie van schrij-
ven. Met andere woorden: is het waar dat leerlingen die wekelijks oefenen tot be-
tere schrijfresultaten komen? Een longitudinaal onderzoek op basis van verschillende 
schrijfproducten kan uitsluitsel geven over de effectiviteit van dit programma en over 
de effecten van regelmatig oefenen.

2.11		 Ten	slotte
Het schrijfonderwijs in het primair (en het secundair) onderwijs kampt al jaren met 
grote problemen. Bovenstaande analyse heeft dat voldoende duidelijk gemaakt. 
Niet in de laatste plaats hebben de problemen te maken met de moeilijkheden die  

41

	  
Process	   Product	  

Intervention	  

Learner	  Variables	  

HOOFDSTUK 2



leraren ondervinden bij de hulp die ze aan leerlingen moeten geven bij het schrijfon-
derwijs. Om leerlingen tot betere schrijvers te maken is het nodig dat het roer radi-
caal omgaat. Leraren moeten ondersteund worden in de didactiek van de schriftelijke 
taalvorming bij jonge schrijvers. Daartoe kunnen we de computer inschakelen als 
een geduldig en veelzijdig medium. Maar degene die de keuzes moet maken blijft de 
leerling: hoe groter het eigenaarschap van zijn leerproces, des te meer zal hij leren. 
TiO kan hem daarbij behulpzaam zijn. Daar komt bij dat het bij leren schrijven net zo 
werkt als bij pianospelen: oefening baart kunst, en gerichte oefening helpt je verder 
vooruit. Geen enkele pianist kan zeggen dat hij vlot heeft leren spelen door eens in 
de twee weken te oefenen!

Maakt TiO-schrijven ook waar wat het beweert? Met andere woorden, zal de in-
tensieve ontmoeting met het programma ervoor zorgen dat de leerling beter gaat 
schrijven en gebruik maakt van complexe cognitieve vaardigheden, zoals structure-
ren, relativeren, nuanceren et cetera? Dat is af te meten aan de schrijfproducten die 
leerlingen opleveren.
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HOOFDSTUK 3

WORD JE EEN BETERE SCHRIJVER ALS JE VAAK OEFENT 
MET	DE	COMPUTER?11 

3.1		 Samenvatting
De kwaliteit van de schrijfvaardigheid van leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs 
vertoont grote manco’s. Internationaal onderzoek wijst op het belang van frequent 
oefenen, gecombineerd met verschillende didactische middelen ter ondersteuning. In 
het Nederlandse taalgebied beoogt het computerprogramma TiO-schrijven leerlin-
gen deze hulp te bieden om de schrijfvaardigheid van kinderen te verbeteren. 

In een experiment is nagegaan of deze claim empirisch ondersteund kan worden door 
vergelijking van de schrijfprestaties in een brief van leerlingen van groep acht in vier 
condities. In de eerste conditie hebben de leerlingen wekelijks intensief geschreven 
met het computerprogramma TiO-schrijven. In de tweede conditie is ook elke week 
geoefend, maar nu zonder ondersteuning van de computer, gebruik makend van de 
aanwijzingen uit reguliere taalmethoden. In de derde conditie is geen extra oefening 
in schrijven aangeboden, en alleen gebruik gemaakt van aanwijzingen uit de regu-
liere taalmethoden. De vierde conditie wordt gevormd door de gegevens van een 
landelijk representatieve steekproef van de Periodieke Peiling van het Onderwijs Ni-
veau (PPON). De variatie aan (digitale) didactische maatregelen bij het werken op de 
computer blijkt tot betere schrijfresultaten te leiden. Maar leerlingen profiteren ook 
van vaak oefenen. 

Het Referentiekader taal heeft de niveaus van taalvaardigheid in de totale breedte 
van het onderwijs vastgesteld met de bedoeling deze niveaus naar een hoger plan te 
tillen (Meijerink, 2008). De resultaten van dit onderzoek zijn gebruikt om het funda-
mentele niveau en het hogere streefniveau van het Referentiekader in de basisschool 
nader te operationaliseren.  

11       Dit hoofdstuk is ter publicatie aangeboden.

44



3.2	 	Inleiding
In augustus 2010 zijn de referentieniveaus taal en rekenen voor alle scholen voor 
basis- en voortgezet onderwijs als verplicht kader vastgesteld (Ministerie van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschappen, 2009; op basis van Meijerink, 2008). De referentie-
niveaus doen een uitspraak over de basiskennis en vaardigheden waarover leerlingen 
moeten beschikken bij taal en rekenen. Tevens beogen deze referentieniveaus een 
soepelere aansluiting tussen basisonderwijs en de vervolgopleidingen. Voor de basis-
school geldt niveau 1F als fundamenteel niveau dat door alle leerlingen behaald zou 
moeten worden. In het voortgezet onderwijs mag worden verwacht dat leerlingen 
aan het eind van het vmbo presteren op 2F-niveau, aan het eind van het havo op 3F-
niveau en aan het eind van het vwo op 4F-niveau. 

In het domein schrijven wordt bij niveau 1F bijvoorbeeld aangegeven dat de leer-
ling “een briefje, kaart of email kan schrijven om informatie te vragen, iemand te be-
danken, te feliciteren, …” (Meijerink, 2008, p. 62). Tevens is er een zogenaamd 1S-ni-
veau, een streefniveau voor betere leerlingen. Leerlingen moeten bij dit streefniveau 
bijvoorbeeld met behulp van standaardformuleringen eenvoudige zakelijke brieven 
kunnen produceren en schriftelijke verzoeken kunnen opstellen. Met het onderscheid 
in 1F- en 1S-niveau kan ook aangegeven worden wat leerlingen feitelijk presteren. In 
dit verband wordt gesproken van het P(ercentiel)25- en het P(ercentiel)75-niveau. 
Het P25-niveau correspondeert met niveau 1F (dat wil zeggen dat 75 procent van 
de leerlingen het niveau beheerst) en het P75-niveau correspondeert met niveau 1S 
(dat wil zeggen dat 25 procent van de leerlingen het niveau beheerst). Met behulp 
van deze percentielaanduidingen zouden de referentieniveaus verder geoperationali-
seerd kunnen worden. Hoewel er in het Referentiekader wel aanzetten gegeven wor-
den, zijn niet alle onderscheiden niveaus nader geconcretiseerd. Dit Referentiekader 
duidt alleen niveaus aan en doet geen voorstellen voor de didactische vertaling van 
de taalvaardigheden. Er zijn overigens wel publicaties die de niveaus omzetten in 
zogenaamde leerstoflijnen (Van Gelderen, Paus & Oosterloo, 2010). De overheid wil 
met het Referentiekader een stap zetten om de taal- en rekenprestaties van leerlin-
gen te verhogen (Van Bijsterveld, 2011), alhoewel we ons af kunnen vragen of maat-
regelen, zoals louter het stellen van normen en het invoeren van landelijke toetsen, 
het niveau verhogen. 

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat er hoge verwachtingen zijn over het niveau 
waarop leerlingen aan het eind van de basisschool moeten kunnen schrijven. Het is 
echter nog maar zeer de vraag of de huidige aanpak in de bovenbouw ervoor zorgt 
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dat leerlingen aan deze verwachtingen kunnen voldoen. Zowel de landelijke perio-
dieke peiling van het onderwijsniveau (PPON) van enkele jaren geleden (Krom, Van 
de Gein, Van der Hoeven, Van der Schoot, Verhelst, Veldhuijzen & Hemker, 2003) als 
een recent inspectierapport (Henkens, 2010) laten zien dat er grote zorgen zijn over 
het niveau van de schrijfvaardigheid van leerlingen van de basisschool. Kinderen heb-
ben problemen met publiek- en doelgericht schrijven. Tevens hebben ze moeite om 
passende inleidingen en afrondingen op te nemen in hun teksten. Ook de beheersing 
van briefconventies laat te wensen over. 

Een van de oorzaken van het tekortschietend schrijfniveau van leerlingen wordt 
gezocht in de toegepaste didactiek. Leraren vinden het moeilijk om een procesge-
richte schrijfaanpak in praktijk te brengen. Hierbij zou de leerkracht ondersteuning 
moeten bieden door leerlingen schrijfstrategieën toe te laten passen vóór, tijdens en 
ná het schrijfproces. Het blijkt dat leerkrachten vooral moeite hebben om leerlingen 
te helpen tijdens en na het schrijfproces (Franssen & Aarnoutse, 2003; Bok, 2007; 
Henkens, 2010). De hulp beperkt zich vaak tot het uitleggen en verkennen van de 
schrijfopdracht. 

Er bestaan ook grote verschillen in de frequentie waarin leerlingen instructie krij-
gen en oefenen (Krom et al. 2003; Henkens, 2010). Internationaal schrijfonderzoek 
pleit voor frequent oefenen in combinatie met een variatie aan didactische onder-
steuning in het gehele schrijfproces om leerlingen tot betere schrijfprestaties te krij-
gen (Graham & Perin, 2007).

Sinds enkele jaren werkt een betrekkelijk omvangrijke groep leerlingen in de boven-
bouw van het basisonderwijs en in alle klassen van het voortgezet onderwijs met 
het computer-schrijfprogramma TiO-schrijven. TiO staat daarbij voor Taalonderwijs 
in Ontwikkeling. Het programma veronderstelt dat schrijfvaardigheid zich positief 
ontwikkelt wanneer leerlingen langdurig, productief en reflectief in een rijke leerom-
geving verkeren (Bok, 2003). In de eerste ‘afdeling’ van het programma leren jonge 
schrijvers om een tekst te openen en af te sluiten, om boeiend en helder te schrijven, 
om alinea’s te schrijven en de tekst te structureren. Er wordt van uitgegaan dat er 
vooruitgang te constateren valt als er regelmatig en langdurig geoefend wordt. Dat 
betekent dat leerlingen veertig weken lang minstens eenmaal per week gedurende 
ongeveer 45 minuten moeten oefenen in TiO-schrijven. In dit computerprogramma 
is een mix aanwezig van schrijfstrategieën waaruit de leerling zelfstandig zijn keuzes 
maakt. Er is geen voorgeschreven leerlijn; leerlingen kiezen zelf het schrijfonderwerp 
en maken keuzes voor de schrijfstrategieën en het niveau waarop ze kunnen wer-
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ken. Deze hulp die ze zelf inroepen, wordt feed-forward genoemd. Het programma 
biedt een variëteit aan uitleg en voorbeeldteksten waarmee de schrijvers op ideeën 
gebracht kunnen worden. Het programma geeft geen automatische feedback op de 
tekst. De leerling moet bijvoorbeeld bij het onderdeel ‘verzorgen’ actief fouten ont-
dekken en verbeteren. Zo worden riskante woorden, zoals vervoegingen van werk-
woorden (raadt, raadde) gemarkeerd die de leerling zelf moet verbeteren. Het com-
puterprogramma gaat ervan uit dat door herhaaldelijk en intensief te oefenen de 
schrijvende leerling zelf strategieën gaat herkennen en toepassen. 

TiO-schrijven onderscheidt vier hoofdfasen in het schrijfproces: voorwerk – schrij-
ven – verbeteren – verzorgen. Zogenaamde time-slots waarborgen met name bij het 
voor- en nawerk een voldoende tijdsinvestering en bewaken het gebruik van diverse 
hulpknoppen. Leerlingen schrijven en lezen zelfstandig en nemen eigenhandig be-
slissingen op welk moment in het schrijfproces ze hulp inroepen. Het programma 
reageert niet negatief op fouten en is niet oordelend over het eindresultaat. Het leer-
proces komt voornamelijk tot stand tijdens de interactie tussen leerling en het pro-
gramma, dat wil zeggen zónder expliciete interventie van de leraar. Overigens wordt 
de leraar hiermee niet volledig buitenspel gezet. Met name op het gebied van moti-
vatie, controle van de voortgang en het onderling bespreken van geschreven teksten 
blijft de leraar onmisbaar (Bok, 2003; Bok, 2007a; Rodermond, 2009). 

Diverse onderzoeken laten zien dat het inzetten van de computer in zijn alge-
meenheid een positieve bijdrage levert aan de intrinsieke motivatie van leerlingen 
(Elsäcker, 2002; Goldberg, Russell & Cook, 2003; Bontje, Broekhof, Cohen de Lara 
& Roode, 2009). De inzet van digitale leermaterialen biedt veel mogelijkheden om 
het leren te optimaliseren en leerprestaties te maximaliseren (Martens, 2007). Het 
gebruik van een computer bij het schrijven laat opvallende effecten zien op het ge-
bied van schrijfmotivatie, tekstlengte en tekstkwaliteit (Goldberg, Rusell & Cook, 
2003; MacArthur, 2006). Een overzichtsstudie naar de effecten van het gebruik van 
de computer bij het schrijven wijst uit dat dergelijke positieve resultaten wel sterk 
afhankelijk zijn van de wijze waarop de digitale hulp wordt vormgegeven (MacArthur, 
2006). Er worden bijvoorbeeld opvallende effecten geconstateerd als de computer 
tijdens het schrijfproces willekeurige vragen stelt over het schrijfdoel, het onderwerp 
en over het publiek voor wie geschreven wordt (Zellermayer, Salomon, Globerson & 
Given, 1991).

In dit hoofdstuk gaan we na of er effecten aan te tonen zijn als leerlingen langdurig ge-
bruik maken van het genoemde computerprogramma TiO-schrijven. Het programma 
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activeert immers verschillende schrijfstrategieën, zoals feed-forward, het geven van 
aanwijzingen en voorbeeldteksten, het werken met time-slots, gecombineerd met 
regelmatige oefening. Om antwoord te krijgen op de vraag of het vele oefenen de 
beslissende factor is of de mix aan didactische maatregelen in TiO het verschil maakt, 
zijn de schrijfresultaten vergeleken met een groep leerlingen die ook wekelijks schrijf-
onderwijs heeft gehad maar die niet op de computer oefende (aangeduid als ‘Pen-
en-papier-intensief’ of ‘PPI’) en met een groep leerlingen die niet frequent oefende 
maar op traditionele wijze schrijfonderwijs heeft genoten (aangeduid als ‘Pen-en-pa-
pier-extensief’ of ‘PPE’). De resultaten van de genoemde onderzoeksgroepen worden 
tevens vergeleken met landelijke representatieve gegevens uit het PPON-onderzoek. 
Daarnaast worden de resultaten gebruikt om de niveaubeschrijvingen van het Refe-
rentiekader taal te concretiseren aan de hand van de leerlingproducten.

De onderzoeksvraag luidt nu of leerlingen die gebruik maken van het computer-
programma TiO-schrijven tot betere schrijfproducten komen. Zijn mogelijke effecten 
toe te schrijven aan het regelmatig oefenen en/of aan de didactische hulp die het 
computerprogramma biedt?

3.3	 	Methode
Er is een experiment uitgevoerd met vier condities: TiO, Pen-en-papier-intensief (PPI), 
Pen-en-papier-extensief (PPE) en het landelijk peilingsonderzoek PPON. 

In de TiO-conditie hebben leerlingen gedurende het hele schooljaar 2008-2009 
elke week gedurende gemiddeld 45 minuten een oefentekst geschreven met het 
computerprogramma TiO. In het programma hebben ze de vrije keuze om onderwerp 
en vorm te kiezen. De begeleidende docent is op de achtergrond aanwezig gebleven 
om leerlingen te motiveren en te helpen als zij dat nodig hadden. De leerlingen heb-
ben individueel achter de computer gewerkt. 

Bij de Pen-en-papier-intensief-methode hebben leerlingen in hetzelfde schooljaar 
elke week gedurende ongeveer 45 minuten met pen en papier een oefentekst ge-
schreven onder leiding van een leraar. De leraar heeft de taalmethode gehanteerd 
bij de oefenteksten. Hij heeft klassikaal schrijfopdrachten verstrekt en heeft het on-
derwerp met de leerlingen verkend. Leerlingen hebben niet de mogelijkheid gehad 
om zelf te kiezen voor het type opdracht. Binnen de verstrekte opdrachten hadden 
ze een beperkte mogelijkheid om voor een specifiek onderwerp te kiezen. Tijdens 
het schrijven heeft de leraar weinig of geen individuele ondersteuning geboden. Aan-
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wijzingen om de tekst te reviseren zijn soms wel en soms niet verstrekt. Leerlingen 
zijn niet gedwongen om per schrijffase een bepaalde hoeveelheid tijd te besteden. 
Daarom kon niet gegarandeerd worden dat er veel tijd besteed werd aan het herle-
zen en corrigeren van de geschreven teksten.

Bij de Pen-en-papier-extensief-methode hebben leerlingen in de regel maande-
lijks met pen en papier een oefentekst geschreven onder leiding van een leraar. De 
leraar heeft de eigen taalmethode gehanteerd en heeft het initiatief genomen om 
onderwerp en genre te bepalen. De werkwijze van het voorbewerken van de schrijf-
teksten vond klassikaal plaats. De ondersteuning bestond vooral uit het gezamenlijk 
verkennen van het onderwerp en opdrachteisen. Tijdens het schrijven is er inciden-
teel sprake geweest van individuele ondersteuning. Leerlingen zijn in de meeste ge-
vallen niet gedwongen om per schrijffase een vooraf bepaalde hoeveelheid tijd te 
besteden. Dat betekent meestal dat minder tijd besteed is aan de revisiefase van 
het schrijfproces; de leerkracht heeft soms de correctie van de leerlingenteksten ter 
hand genomen en voorzag de opstellen dan van een waardering, waarbij slechts in 
een enkel geval leerlingen de opdracht hebben gekregen om hun teksten te herzien. 
Het gevolg is dat leerlingen niet gestimuleerd zijn om uit zichzelf de eigen teksten te 
herschrijven. In veel gevallen was daar ook geen tijd meer voor omdat de schrijfles-
sen als afgeronde leseenheden werden beschouwd.

Bij de vierde conditie, de PPON-conditie, zijn landelijke gegevens verzameld. 
PPON rapporteert grote verschillen in de hoeveelheid tijd die leerkrachten en leerlin-
gen besteden aan gericht schrijfonderwijs. Leerkrachten geven vooral ondersteuning 
en sturing voorafgaand aan het schrijven door leerlingen. Hulp en ondersteuning tij-
dens het schrijven zelf en aanwijzingen voor het redigeren van teksten zijn eerder 
uitzondering dan regel (Krom et al., 2003). Het schrijfonderwijs dat leerlingen ge-
noten hebben in de PPON-conditie is waarschijnlijk het meest vergelijkbaar met de 
Pen-en-papier-extensief-methode.

Door de vergelijking tussen de TiO-conditie en de PPI-conditie is het mogelijk om 
na te gaan of de didactische ondersteuning de beslissende factor is bij een eventuele 
verbetering. In deze condities wordt immers wekelijks geoefend, maar in tegenstel-
ling tot de PPI-conditie krijgen leerlingen in de TiO-conditie hulp in alle fasen van het 
schrijfproces. Door de vergelijking tussen de TiO-conditie en de PPI-conditie enerzijds 
en de PPE-conditie anderzijds is het mogelijk om na te gaan of het veelvuldige oefe-
nen het verschil maakt. PPE is derhalve te beschouwen als een controlegroep omdat 
in deze conditie niet wekelijks geoefend wordt. De frequentie van oefenen is hier 
aanmerkelijk kleiner dan in de TiO- en de PPI-conditie. 
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Het onderzoek van de eerste drie condities (TiO, PPI en PPE) is uitgevoerd op zes ba-
sisscholen met in totaal 168 leerlingen uit groep acht. De scholen zijn willekeurig ge-
selecteerd. Willekeurig wil zeggen dat is gekozen voor vijf basisscholen (zogenaamde 
opleidingsscholen) die intensief samenwerken met de lerarenopleiding van Avans in 
Breda. Er is tevens gekozen voor een zesde school, omdat deze school al enige tijd 
ervaring had met het computerprogramma TiO-schrijven. De scholen bevinden zich 
zowel in stedelijke als plattelandsgebieden in het zuiden en het oosten van het land 
en zijn te karakteriseren als ‘witte’ scholen. Op drie scholen bevonden zich zowel 
leerlingen uit de TiO-conditie én leerlingen uit de Pen-en-papier-intensief conditie; 
op twee scholen zaten alleen leerlingen uit de Pen-en-papier-extensief conditie en op 
één school zaten alleen leerlingen uit de TiO-conditie. Op deze scholen zijn 48 leer-
lingen at random toegewezen aan de TiO-conditie (28,6%), 58 leerlingen aan de Pen-
en-papier-intensief conditie (34,5%) en 62 leerlingen aan de Pen-en-papier-extensief 
conditie (36,9%). 

Er zou beredeneerd kunnen worden dat de eventuele effecten toe te schrijven zijn 
aan de steekproef; het aantal deelnemende scholen en leerlingen is immers beperkt. 
De steekproef is te klein om uit te sluiten dat er sprake is van een eenzijdig samen-
gestelde groep scholen, waardoor het onduidelijk is in hoeverre de resultaten gege-
neraliseerd kunnen worden naar de hele populatie basisschoolleerlingen. Een ander 
probleem is dat de controlegroep (PPE) zogenaamd ‘traditioneel schrijfonderwijs’ 
heeft gekregen waarbij we niet weten welke ondersteuning deze leerlingen precies 
hebben gehad. Daarom worden in deze studie de resultaten van de controlegroep 
PPE vergeleken met de resultaten van het landelijk uitgevoerde peilingsonderzoek 
PPON (Krom et al., 2003), waarbij de steekproef aanzienlijk groter is (32 scholen en 
559 proefpersonen). Met de toevoeging van deze vierde conditie, de PPON-conditie 
die qua tijdsbesteding en didactiek vergelijkbaar is met de PPE-conditie, kan nage-
gaan worden of er sprake is van een systematische vertekening in de steekproef van 
de PPE-conditie.

3.4		 Schrijfopdracht	
Een van de schrijfopdrachten waarvan in het bestek van dit onderzoek gebruik is 
gemaakt betreft de opdracht Smikkelreep (Krom et al., 2003) waarbij leerlingen een 
overtuigende brief met vaste inhoudsgegevens moesten schrijven . Bij deze opdracht 
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werd leerlingen gevraagd een brief te schrijven waarin een bedrijf aangespoord werd 
om haar afspraken na te komen over een wikkelactie bij chocoladerepen van een 
supermarkt (zie Figuur 1)12.

Figuur 1. Schrijfopdracht Smikkelreep13.

12       In het onderzoek hebben leerlingen op drie meetmomenten in totaal twaalf schrijfteksten gepro-
duceerd (zie hoofdstuk 4). De Smikkel-opdracht maakt onderdeel uit van de nameting op tijdstip drie.

13       Om de oorspronkelijke PPON-schrijfopdracht te actualiseren zijn de datum en het gebruik van het 
€-teken aangepast.
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SMIKKELREEP

Stel je voor… Op de SMIKKEL-repen, die je weleens eet, heb je zien staan dat je gratis WKD-
muziekcassettes kunt krijgen. Er staat:

SPAAR VOOR EEN GRATIS WKD-MUZIEKCASSETTE!!
Dit moet u doen: Op de wikkels van de repen zit 1 spaarpunt. Spaar 10 punten en stuur deze in 
een voldoende gefrankeerde envelop naar:
 SMIKKEL SPAARACTIE
 postbus 3333
 1273 AD Etten-Leur

Stuur ook € 0,80 aan postzegels mee voor de portokosten. Vermeld duidelijk uw naam, adres, 
postcode en woonplaats en de gratis (GRATIS!) muziekcassette wordt dan zo spoedig mogelijk 
thuisgestuurd. Deze actie loopt tot 31 december 2008.

Je hebt 8 punten bij elkaar gespaard, maar nu kun je nergens meer repen met punten vinden. 
Op de repen in de winkels zit geen spaarpunt meer, hoewel het nog geen 31 december is. Je 
kunt je 10 punten dus niet bij elkaar krijgen. Toch wil je zo’n cassette hebben. Je stuurt daarom 
je 8 punten op en doet er 2 hele wikkels zonder punt bij.

Opdracht
Schrijf een briefje dat je meestuurt met je punten en wikkels. Vertel waarom je geen 10 punten 
kunt opsturen. Overtuig de firma SMIKKEL ervan dat jij er niets aan kunt doen dat je geen 10 
punten hebt, maar dat je wél die muziek cassette wilt ontvangen. Zorg ervoor dat ze je de mu-
ziekcassette toch sturen! Schrijf daarna de envelop.
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De brieven zijn beoordeeld met een voor het PPON-peilingsonderzoek ontwikkeld 
analytisch scoringsvoorschrift. Hierbij waarderen beoordelaars afzonderlijke kenmer-
ken of eigenschappen van schrijfproducten. In het PPON-onderzoek is deze vorm van 
 
analytische beoordeling gehanteerd om een betere greep op het construct schrijf-
vaardigheid te krijgen (Krom et al., 2003). Het voordeel van deze wijze van beoorde-
len is dat de scores beter geïnterpreteerd kunnen worden dan bij globale scores. Het 
analytisch scoringsvoorschrift kent drie beoordelingsdimensies (zie figuur 2) met elk 
een aantal beoordelingitems (Krom et al., 2003). 

Figuur 2. Analytisch scoringsvoorschrift Smikkelreep (itemnummer tussen haakjes).
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Beoordelingsdimensie 1: Inhoud. 
Hierbij gaat het om oordelen over gegeven en zelfgegenereerde inhoudselementen.
(1) Vermeldt de leerling dat hij acht spaarpunten heeft (gespaard)?
(2) Vermeldt de leerling dat hij twee wikkels zonder spaarpunten heeft 
  (meegezonden)?
(3) Vermeldt de leerling dat het nog geen 31 december is?
(4) Beargumenteert de leerling waarom hij recht heeft op een muziekcassette?
(5) Voegt de schrijver nog extra elementen toe om zijn betoog kracht bij te zetten?

Beoordelingsdimensie 2: Organisatie en structuur. 
 Dit betreft de organisatie van de inhoudelijk informatie en de formele structuur van 
de tekst.
(1) Vermeldt de leerling zijn naam en adres?
(2) Begint de leerling zijn brief met woorden die als inleiding bedoeld zijn?
(3) Bevat de brief woorden die als afronding zijn bedoeld?
(4)  Staat onder de brief een min of meer conventionele slotformule en/of  

afscheidsgroet?
(5) Wordt de brief ondertekend?
(6)  Bevat de brief voldoende adres- of andere gegevens om de muziekcassette  

thuisbezorgd te krijgen?

Beoordelingsdimensie 3: Communicatie. 
Hierbij gaat het om doel- en publiekgerichtheid.
(1) Is de argumentatie voldoende overtuigend?
(2) Maakt de leerling duidelijk wat hij van de lezer verwacht?
(3) Probeert de leerling de betrokkenheid van de lezer te vergroten?
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De beoordelingsitems zijn per beoordelingsdimensie geanalyseerd. Bij enkele items 
traden plafondeffecten op; deze zijn in de analyse buiten beschouwing gelaten.14 
Het beoordelingsitem waarbij het aantal woorden geschat moest worden, is apart 
geanalyseerd, waardoor tekstlengte in de analyses betrokken kan worden.

Alle schrijfproducten in de TiO-, PPI- en de PPE-conditie zijn beoordeeld door ze-
ventien onafhankelijke beoordelaars; de schrijfopdrachten in het PPON-onderzoek 
zijn beoordeeld door 84 beoordelaars. Elk schrijfproduct is eenmaal beoordeeld.

3.5	 	Resultaten
Voor de analyse van de beoordelingsitems worden de drie dimensies Inhoud , Orga-
nisatie & structuur en Communicatie onderscheiden.

Inhoud
In Tabel 1 staan de scores van de afzonderlijke beoordelingsitems in relatie met Con-
ditie, uitgesplitst per item.

Tabel 1. Gemiddelde scores voor Inhoud per Conditie (S2 tussen haakjes).

14       De volgende beoordelingsvragen zijn weggelaten omwille van het plafondeffect (dat wil zeggen, de 
items die over alle condities heen een gemiddelde score hadden van ≥ .90):
Bij de beoordelingsdimensie ‘Inhoud’:

 - Vermeldt de leerling dat er op de repen in de winkel geen spaarpunten meer zitten? 
- Vraagt de leerling om de muziekcassette?

Bij de beoordelingsdimensie ‘Organisatie en structuur’:
- Is de tekst leesbaar?
- Is de tekst af?
- Heeft de leerling een tekst geschreven conform de opdracht?
- Zet de leerling plaats en datum boven zijn brief?
- Bevat de brief een min of meer conventionele aanhef?
- Is de envelop correct geadresseerd?
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Item-

nummers 

 

TiO 

n=48 

 

PPI 

n=58 

 

PPE 

n=62 

 

PPON 

n=559 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

.98 (.02) 

.77 (.18) 

.56 (.25) 

.90 (.09) 

.50 (.25) 

 

.87 (.11) 

.72 (.20) 

.47 (.25) 

.90 (.09) 

.35 (.23) 

 

.76 (.18) 

.58 (.24) 

.39 (.24) 

.90 (.09) 

.27 (.20) 

 

.89 (.10) 

.69 (.21) 

.43 (.25) 

.87 (.11) 

.24 (.18) 
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Bij de gemiddelden van de items op de beoordelingsdimensie Inhoud was er een 
hoofdeffect van Conditie (F=6,66; df=3, 743; p<0,001). Er is geen interactie tussen 
item en Conditie (F=1,22; df=12, 2980; p=.264).

Uit de verschillen tussen de gemiddelden in Tabel 1 blijkt dat bij de beoordelings-
dimensie Inhoud er bij alle items een significant verschil geobserveerd is tussen de 
conditie TiO aan de ene kant en PPI  (  TiO -  PPI = .09; se=.04; p=.02), PPE (  TiO -  PPE 
= .16; se=.04; p=<.001) en PPON (  TiO -  PPON = .11; se=.03; p=<.001) aan de andere 
kant. Dat betekent dus dat de schrijfproducten in de TiO-conditie meer inhoudelijke 
elementen bevatten dan in de andere condities.

Organisatie & structuur
Tabel 2 bevat de scores van de afzonderlijke beoordelingsitems in relatie met Condi-
tie, uitgesplitst per item.

Tabel 2. Gemiddelde scores voor Organisatie & structuur per Conditie (S2 tussen haakjes).

Bij de items op deze beoordelingsdimensie is er geen hoofdeffect van Conditie aan-
toonbaar (F=1,62; df=3, 741; p=.183). Alleen tussen TiO en PPE is het verschil tussen 
de gemiddelden significant  (  TiO -  PPE = .11; se=.05; p=<.05). Er is een interactie-effect 
tussen Item en Conditie (F=15,25; df=15, 3705; p<0,001). 

Communicatie
In Tabel 3 staan de scores van de afzonderlijke beoordelingsitems in relatie met Con-
ditie, uitgesplitst per item.
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Item- 

nummers 

 

TiO 

n=48 

 

PPI 

n=58 

 

PPE 

n=62 

 

PPON 

n=559 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

.63 (.11) 

.60 (.24) 

.77 (.18) 

.81 (.15) 

.58 (.24) 

.60 (.24) 

 

.62 (.09) 

.58 (.24) 

.67 (.22) 

.77 (.18) 

.65 (.23) 

.58 (.24) 

 

.76 (.09) 

.48 (.25) 

.67 (.22) 

.77 (.18) 

.64 (.23) 

.35 (.23) 

 

.60 (.10) 

.50 (.25) 

.66 (.22) 

.56 (.25) 

.60 (.24) 

.61 (.24) 

 

X X X X
X X

X X
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Tabel 3. Gemiddelde scores voor Communicatie per Conditie (S2 tussen haakjes).

Bij items in deze beoordelingsdimensie is er een significant hoofdeffect van Conditie 
(F=4,90; df=3, 742; p=.004). Ook het interactie-effect tussen Item en Conditie is signi-
ficant (F=4,66; df=6, 1484; p<0,001).

Uit de verschillen tussen de gemiddelden in Tabel 3 blijkt dat bij de beoordelings-
dimensie Communicatie er in alle gevallen significante verschillen geobserveerd wor-
den tussen de condities TiO aan de ene kant en PPI  (   TiO -  PPI = .18; se=.06; p=.002), 
PPE (   TiO -  PPE = .20; se=.06; p=.001) en PPON (    TiO -  PPON = .14; se=.05; p=<.003) aan 
de andere kant. De grootte van de verschillen varieert van item tot item (van .07 tot 
.29). Dat betekent dus dat TiO-leerlingen beter publieksgericht schrijven en beter in 
staat zijn om het doel van hun brieven te beargumenteren.

Bij de inschatting van de tekstlengte zijn er duidelijke verschillen tussen de condities 
(F=5,31; df=3, 745; p=.001). Er is een significant verschil tussen het gemiddeld aan-
tal woorden in opstellen van leerlingen in de TiO-conditie en PPE (p=.001) enerzijds 
en PPON (p=.016) anderzijds, maar er is geen significant verschil tussen het aantal 
woorden in de TiO-conditie en PPI (p=.779). Dat kan betekenen dat de voorgaande 
resultaten gecontamineerd zijn met tekstlengte.
De correlatie tussen het aantal woorden en de gemiddelde scores van de beoorde-
lingsitems is significant in alle condities (rTIO=.39; p=.007; rPPI= .49, p<.001; rPPE=.49, 
p<001; rPPON=.49, p<.001). Langere teksten worden dus hoger beoordeeld, waar-
door de interpretatie van de meetresultaten vertekend wordt. Het is immers niet zo 
vreemd dat in een langere tekst meer inhoudselementen genoemd worden dan in 
een korte tekst. Dat betekent dat het positieve effect van TiO wellicht toegeschreven 
moet worden aan de lengte van de tekst. Daarom is tekstlengte alsnog in de analyses 
opgenomen als covariaat. Het hoofdeffect van Conditie bij de beoordelingsdimensie 
Inhoud blijft intact (F=3,23; df=3, 738; p=0,022) en er is geen interactie-effect van 
Item en Conditie (F=1,23; df=12, 2952; p=.257). Bij Organisatie & structuur blijft er 
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Item- 

nummers 

 

TiO 

n=48 

 

PPI 

n=58 

 

PPE 

n=62 

 

PPON 

n=559 

 

12 

21 

22 

 

.54 (.25) 

.92 (.07) 

.62 (.24) 

 

.35 (.23) 

.85 (.13) 

.33 (.22) 

 

.30 (.21) 

.84 (.13) 

.34 (.22) 

 

.51 (.25) 

.83 (.14) 

.33 (.22) 

 

X X
X X X X
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geen hoofdeffect van Conditie waarneembaar (F=0,302; df=3, 734; p=.824), maar er 
is wel een interactie-effect (F=4,53; df=15, 3670; p<0,001). Ook bij Communicatie 
blijft er een hoofdeffect van Conditie (F=2,657; df=3, 742; p=.047), en ook een signifi-
cant interactie-effect  van Item en Conditie (F=4,51; df=6, 1484; p<0,001). 
We kunnen concluderen dat de effecten in het voordeel van de TiO-conditie zijn. De 
leerlingen in deze conditie nemen meer inhoudelijke elementen op in hun brief. Ook 
nemen TiO-leerlingen meer elementen op in hun tekst om de lezer met argumenten 
te overtuigen en maken ze beter duidelijk wat ze willen dat de lezer doet, ook als 
verschillen in tekstlengte (statistisch) verdisconteerd worden.

3.6		 Referentiekader
De resultaten van de analytische beoordeling van deze schrijftaak zijn vervolgens ge-
relateerd aan de uitgangpunten van het Referentiekader. Hierbij is de verdeling in 
P25- en P75-leerlingen gehanteerd. De P25-leerlingen representeren een uitwerking 
van het 1F-niveau, terwijl de P75-leerlingen het 1S-niveau weergeven. In deze verde-
ling wordt ervan uitgegaan dat 75 procent van de leerlingen in staat geacht moet 
worden om het 1F-niveau te behalen. Daarmee is de ondergrens van het 1F-niveau 
vastgesteld. Tevens kan dan het 1S-niveau vastgesteld worden. Dat wordt bepaald 
door de grenswaarde van de 25 procent beste leerlingen van de gehele steekproef. 
De resulterende scores van PPON zijn toegepast op de andere condities. Deze lande-
lijke representatieve steekproef is derhalve de maatstaf om het 1F- en 1S-niveau te 
onderscheiden (zie ook Appendix A). In Tabel 4 is de procentuele verdeling van de 
niveaus per conditie weergegeven.

Tabel 4. Verdeling referentieniveaus per conditie (in percentages).
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Niveaus Referentiekader 
 

 TiO PPI PPE Totaal 
   

onder 1F 
    

 7 
   

15 
   

29 
 

18 

1F  44 57 46 50 

1S  48 28 25 32 
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Er is sprake van een significant verschil tussen de condities (χ2=13.1, df=4 p=0.01), 
dat veroorzaakt wordt doordat de PPI-conditie en de PPE-conditie (resp. 15% en 29%) 
relatief veel leerlingen bevatten die onder het 1F-niveau presteren, terwijl juist in de 
TiO-conditie veel leerlingen op het hogere 1S-niveau (48%) scoren.

De verdeling van de resultaten in het 1F- en 1-S niveau  kan vertekend worden 
doordat harde onder- en bovengrenzen gesteld zijn (resp.  =5.67 en   =9.33 van 14 
items). Het zou kunnen zijn dat de 25% beste leerlingen in de PPE-conditie veel beter 
zijn dan de beste 48% leerlingen in de TiO-condie. Om deze redenering te weerleggen 
is de volgende tabel geconstrueerd, waarbij de gemiddelde moeilijkheid per conditie 
en per niveau is weergegeven.

Tabel 5. Gemiddelde moeilijkheid (p-waarden) per referentieniveau (verschillen t.o.v. totaalgemiddelden 
tussen haakjes).

Voor het 1F-niveau geldt dat er bij Inhoud nauwelijks verschil is; bij Organisatie en 
structuur scoren de TiO-leerlingen slechter, terwijl ze bij Communicatie aanzienlijk 
beter scoren. Voor het 1S-niveau geldt dat er bij alle onderdelen een verschil gecon-
stateerd kan worden ten gunste van TiO. 

Om een illustratie te geven van de drie onderscheiden Referentieniveaus (>1F, 
1F, 1S) worden in Figuur 3, 4 en 5 brieven van leerlingen getoond die representatief 
zijn voor de verschillende niveaus. De brief in Figuur 3 is van een leerling die het 1F-
niveau niet haalt. De brief in Figuur 4 is van een leerling op 1F-niveau en de brief in 
Figuur 5 is geschreven door een leerling die het 1S-niveau haalt.

Figuur 3. Voorbeeld brief, <1F-niveau.

57

X X

     

1F 
      

1S 
 

    

TiO 
   

PPI 
   

PPE     

TiO 
   

PPI 
   

PPE 
   

Inhoud 
   

56 (-1) 
   

59 (+2) 
   

55 (-2) 
    

86 (+5) 
   

78 (-3) 
   

80 (-1) 

Organisatie&structuur 61 (-8) 73 (+4) 74 (+5)  81 (+4) 71 (-6) 80 (+3) 

Communicatie 55(+14) 44 (-9) 47 (-7)  89 (+2) 77 (0) 83 (-3) 

 

ik heb er 9 en de andere heeft de hond
opgegeten toen ik terug kwam waren ze
uit verkocht, zelfs de gene zonder sticker
en het is 10 juli dus maar ik wil wel een
cd dus ik weet nie wat ik moet doen
ik heb ze op gestuurt en de cd noch
niet gehad
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Figuur 4. Voorbeeld brief, 1F-niveau.

Figuur 5. Voorbeeld brief, 1S-niveau.

3.7	 	Conclusie	en	discussie		
Vanaf het schooljaar 2010-2011 is het Referentiekader taal en rekenen een verplicht 
kader voor het basis- en voortgezet onderwijs. Hierin worden onder meer fundamen-
tele niveaus en streefniveaus beschreven van de schriftelijke taalvaardigheid. Aanlei-
ding voor dit onderzoek zijn de geconstateerde tekortkomingen in het schrijfonder-
wijs op basis- en voortgezet onderwijs. Dat heeft zowel te maken met de gehanteerde 
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Beste, firma Smikkel Spaaractie

Ik wou graag een muziek-CD ont hebben
maak ik moet nog een paar zegeltjes spaarpunten
hebben. Maar jullie hebben geen punten meeer
meer! En ik wil zograag die CD hebben
Kunt u ook niet nog een paar zegels bestellen?

Met vriendelijke Groeten 
<naam en adres leerling>

Hallo Firma Smikkel,   

U heeft een actie
waarmee je een gratis cd kan krijgen.
Nu heb ik in de winkel wel 8 spaarpunten
gespaardt maar op de andere wikkels
zitten geen spaarpunten meer. Dus ik
kan er geen 10 vinden, maar ik wil wel
die cd heel graag. Ik heb daarom 2
wikkels van de Smikkel repen (zonder
spaarpunten) opgestuurd. Ik hoop dat
ik de gratis cd nog wel ontvang
want het is nog geen 31 december.

Met vriendelijke groet,
<naam leerling>
<adres>
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didactiek als met de hoeveelheid tijd die aan schrijven besteed wordt. Internationaal 
onderzoek wijst juist op het belang van regelmatige oefening en het aanbieden van 
een variëteit aan didactische ondersteuning. Het computerprogramma TiO-schrijven 
biedt deze mogelijkheden in de vorm van aanwijzingen en voorbeeldteksten. In het 
programma maakt de schrijver individuele keuzes en krijgt hij tekstsuggesties en 
voorbeelden aangeboden; zogenaamde time-slots garanderen dat hij voldoende tijd 
en aandacht besteedt aan de schrijfprocessen vóór, tijdens en na het schrijven. De 
onderzoeksvraag in dit hoofdstuk luidt of het gebruik van het computerprogramma 
TiO-schrijven leidt tot betere schrijfproducten, en of de geconstateerde effecten toe 
te schrijven zijn aan de frequentie van oefenen en/of aan de gehanteerde didactiek. 
Dit is gedaan doordat met twee controlecondities is gewerkt.

Er is een experiment uitgevoerd in groep acht van de basisschool. De totale on-
derzoeksgroep is verdeeld in vier condities. Eén groep leerlingen heeft gedurende 
een schooljaar wekelijks gewerkt met het computerprogramma (TiO-conditie), een 
tweede groep heeft wekelijks geschreven met behulp van de taalmethode (Pen-en-
papier-intensief-conditie of PPI). Een derde groep heeft schrijfonderwijs gekregen, 
zoals dat in de meeste scholen gebruikelijk is: gemiddeld één of twee schrijflessen 
per maand, gebruik makend van de taalmethode (Pen-en-papier-extensief-conditie 
of PPE). Bij de vierde groep is gekozen voor de onderzoeksgroep van het PPON-on-
derzoek. Omdat de PPE- en de PPON-conditie grote gelijkenis vertonen in de wijze 
waarop de leerlingen in deze condities schrijfonderwijs hebben gehad, mogen we 
ervan uitgaan dat de leerlingen in deze onderzoeksgroep representatief zijn voor de 
totale verzameling leerlingen aan het eind van de basisschool.
Alle leerlingen van de onderzoeksgroep hebben de opdracht gekregen om een over-
tuigende brief te schrijven. De beoordelingsdimensies van het analytische nakijkmo-
del zijn: Inhoud, Organisatie en structuur op Communicatie. 

Er is een positieve samenhang tussen de lengte van de tekst en de hoogte van de 
beoordeling. Kennelijk hebben langere teksten een hogere inhoudelijke kwaliteit en 
omgekeerd. Mogelijk gebruiken leerlingen in langere teksten meer tekstelementen, 
waardoor de kwaliteit als hoger wordt beoordeeld. 

Uit de analyse van de gemiddelden, waarbij tekstlengte als covariaat is meegeno-
men, blijkt dat een significant verschil waarneembaar is tussen TiO aan de ene kant 
en PPE en PPON aan de andere kant. Leerlingen in de TiO-conditie hebben langere 
teksten geschreven met meer tekstelementen die in de opdracht zijn opgenomen. 
Leerlingen in de TiO-conditie zijn beter beoordeeld op items die de inhoud van de 

59

HOOFDSTUK 3



brief betreffen. Ook de doel- en publiekgerichtheid van de brieven is beter. Op het 
onderdeel ‘Organisatie en structuur van de tekst’ is op één item een beter resultaat 
geboekt voor TiO.

We concluderen dat leerlingen die gebruik maken van het computerprogramma 
TiO-schrijven tot betere schrijfresultaten komen. Uit de verschillen tussen de resulta-
ten van TiO- en PPE-leerlingen blijkt dat de hoeveelheid oefenen verschil maakt. Ook 
tussen de TiO- en de PPI- leerlingen bestaan verschillen. Dus ook door de specifieke 
digitale, didactische aanpak onderscheidt TiO zich in positieve zin van een aanpak via 
de reguliere taalmethode. 

We kunnen nu concluderen dat een succesvolle aanpak van het schrijfonderwijs 
bestaat uit een combinatie van vaak oefenen en een specifieke didactiek waarbij 
leerlingen in alle fasen van het schrijfproces (digitale) hulp en ondersteuning krijgen. 
Welke (deel-)aanpak nu beslissend is voor het produceren van betere schrijfteksten 
wordt door dit onderzoek niet duidelijk. Wat wel duidelijk is geworden is dat TiO-
leerlingen meer inhoudselementen opnemen in hun tekst en dat ze de brief beter 
afstemmen op het doel en het publiek. 

In het Referentiekader worden alleen de niveaus van schrijfvaardigheid vastgesteld, 
maar deze worden niet verder geoperationaliseerd. Om die reden zijn de resultaten 
van de analytische beoordelingen gebruikt voor het concretiseren van de referentie-
niveaus. Bij het formuleren van inhoudelijke elementen en bij de publiek- en doel-
gerichtheid behaalt een groot deel van de TiO-leerlingen het 1S-niveau, terwijl de 
leerlingen in de PPI-, PPE- en PPON-conditie het 1F-niveau niet of maar net halen. 
Het blijkt dus dat het 1S-niveau zich vooral onderscheidt van het 1F-niveau doordat 
leerlingen meer argumenteren en meer maatregelen nemen in hun brief om de lezer 
te overtuigen. Tevens gebruikt de leerling met een 1S-niveau meer inhoudelijke ele-
menten om zijn argumenten kracht bij te zetten. Overigens moet hierbij opgemerkt 
worden dat bij de operationalisering van de referentieniveaus gekozen is voor een 
statistische benadering van de percentielniveaus P25 en P75. Maar feitelijk is een 
concretisering van de referentieniveaus waarschijnlijk meer gebaat bij een beschrij-
ving van de karakteristieken van verschillende tekstsoorten met inhoudelijk geformu-
leerde criteria. Toekomstig onderzoek zou zich daarop kunnen richten.

Ondanks bovenstaande uitkomsten zijn de gegevens van dit onderzoek niet geheel 
conclusief. In dit experiment is maar één schrijftoets afgenomen aan het eind van 
groep acht. Meuffels en Van den Bergh (2005) hebben in dit verband gewezen op 
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een zogenaamde language-as-a-fixed-effect fallacy, waarvan sprake is bij (schrijf-)
onderzoek dat uitgevoerd wordt op basis van één schrijftekst.

In dit experiment is gebruik gemaakt van een analytische beoordeling van de 
schrijfteksten. De vraag is ook of de in dit experiment gehanteerde analytische scores 
een reëel beeld geven van de schrijfvaardigheid van leerlingen. In het PPON-onder-
zoek is de keuze voor dit type beoordeling gemaakt om uitspraken te kunnen doen 
over afzonderlijke elementen van schrijfvaardigheid. Schrijven is immers zo’n com-
plexe vaardigheid, dat het nog maar de vraag is of de beoordeling van dit construct 
te vangen is in het bestek van vijftien beoordelingsitems. Daar komt bij dat in de 
dagelijkse praktijk het gebruikelijk is dat schrijfproducten beoordeeld worden met 
een globale beoordelingssystematiek. Mogelijk geeft dit een meer valide beeld van 
de schrijfvaardigheid van leerlingen. Een globale beoordeling omvat immers de ge-
wogen som van de verschillende onderdelen van schrijfvaardigheid en is daarom te 
prefereren boven de analytische beoordeling.

Om deze redenen is het nodig om een uitgebreider onderzoek uit te voeren, 
waarbij gebruik gemaakt wordt van meer schrijftaken die op verschillende tijdstippen 
worden afgenomen. Op deze manier is de leerwinst in de onderscheiden condities 
waarschijnlijk betrouwbaarder en meer valide vast te stellen.
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Appendix	A. Operationalisering Referentiekader.

Om te illustreren hoe de niveaus van schrijfvaardigheid, zoals bedoeld in het Referen-
tiekader (Meijerink, 2008), geoperationaliseerd zouden kunnen worden, zijn in Tabel 
6 de beoordelingsdimensies uitgewerkt in concrete elementen die bij de analytische 

Tabel 6. Referentieniveaus van de 75 procent beste leerlingen met elementen van beoordelingsdimen-
sies, verdeeld naar Conditie.

62

    

TiO 
    

PPI 
    

PPE 

Beoordelingsdimensies en elementen    

1F 

(N=18) 

   

1S 

(N=26) 

    

1F 

(N=31) 

   

1S 

(N=19) 

    

1F 

(N=29) 

   

1S 

(N=16) 

 

Inhoud 

De leerling legt uit dat op de wikkels  

 geen spaarpunten meer zitten 

De leerling vermeldt dat de actie nog  

 niet ten einde is 

De leerling vraagt om de muziekcassette 

De leerling beargumenteert waarom hij 

 recht heeft op de muziekcassette 

De leerling voegt elementen toe om zijn 

 argumenten kracht bij te zetten 

 

 

 

 

+ 

 

- 

+ 

 

– 

 

- 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

 

 

+ 

 

- 

+ 

 

– 

 

- 

 

 

 

+ 

 

O 

+ 

 

O 

 

O 

  

 

 

+ 

 

- 

+ 

 

– 

 

- 

 

 

 

+ 

 

O 

+ 

 

+ 

 

O 

 

Organisatie en structuur 

De leerling vermeldt eigen naam en adres 

De brief vermeldt plaats en datum 

De brief bevat een min of meer 

 conventionele aanhef 

De brief bevat een relevante inleiding 

De brief bevat een relevante afronding 

De brief bevat een min of meer 

 conventionele slotformule 

De brief is ondertekend 

 

 

 

- 

+ 

 

+ 

- 

O 

O 

 

- 

 

 

O 

+ 

 

+ 

O 

+ 

+ 

 

O 

  

 

O 

+ 

 

+ 

O 

O 

O 

 

O 

 

 

- 

+ 

 

+ 

O 

+ 

+ 

 

+ 

  

 

O 

- 

 

+ 

O 

O 

+ 

 

O 

 

 

 

O 

- 

 

+ 

O 

+ 

+ 

 

+ 

 

Communicatie 

De argumentatie is voldoende 

 overtuigend 

De leerling maakt duidelijk wat hij van de 

 lezer verwacht 

De leerling probeert de betrokkenheid 

 van de lezer te vergroten 

 

 

 

- 

 

+ 

 

O 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

  

 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

 

 

O 

 

+ 

 

- 

  

 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

 

 

O 

 

+ 

 

- 

 

ANALYTISCH BEOORDELEN



beoordeling zijn betrokken. Per element is aangegeven welke niveau vertegenwoor-
digd is. Per conditie is de volgende niveau-aanduiding gehanteerd:

+  er is een grote kans dat het element in de tekst is opgenomen (≥.80)
O   er is een matige tot redelijke kans dat het element in de tekst voorkomt (.50 

- .80)
-  er is een zeer kleine kans dat het element in de test voorkomt (< .50)

Uit Tabel 6 blijkt dat de inhoudelijke verschillen tussen het 1F-niveau en het 1S- ni-
veau zich vooral bevinden bij elementen waarbij leerlingen argumenten moeten aan-
dragen. Bij de organisatie en structuur van de brief zijn verschillen te vinden in de 
afronding en ondertekening van de brief. Bij de communicatieve elementen zijn de 
verschillen tussen het 1F-niveau en 1S-niveau te vinden in de overtuigingskracht van 
de brief.
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HOOFDSTUK 4

EFFECTEN VAN HET COMPUTERPROGRAMMA TIO-SCHRIJVEN OP 
DE SCHRIJFVAARDIGHEID VAN LEERLINGEN IN GROEP ACHT: EEN 

LONGITUDINAAL ONDERZOEK15 

4.1		 Samenvatting
Onderzoek toont aan dat de schrijfprestaties van leerlingen in de basisschool grote te-
korten vertonen. Leerlingen schrijven te weinig en krijgen te weinig gerichte instructie 
in schrijfstrategieën. In een longitudinaal experiment is onderzocht welke effecten te 
meten zijn als leerlingen in groep acht op intensieve wijze gedurende één schooljaar 
gebruik maken van het computerprogramma TiO-schrijven. Dit programma biedt on-
dersteuning vóór, tijdens en ná het schrijven in de vorm van voorbeelden en aanwij-
zingen. 

De effecten van TiO-schrijven zijn vergeleken met twee andere condities. In de 
ene conditie schreven de leerlingen wekelijks, net zoals in de TiO-conditie, met ge-
bruikelijke instructies van de leerkracht zonder gebruik van de computer. In de andere 
conditie schreven de leerlingen één maal per maand een opstel. Aan het begin, in het 
midden en aan het eind van het schooljaar hebben 186 leerlingen opstellen geschre-
ven in vier genres: een brief, verhaal, persoonlijk verhaal en redenering. Alle opstellen 
zijn beoordeeld door jury’s van drie beoordelaars. 

Er zijn opvallende effecten aangetoond van de inzet van TiO-schrijven. Leerwinst 
kon al na een half jaar vastgesteld worden. Ook aan het eind van het schooljaar kan 
de leerwinst ten gevolge van TiO-schrijven aangetoond worden. De mix aan didacti-
sche maatregelen in TiO-schrijven, gecombineerd met intensief oefenen, moet hier-
voor de verklaring zijn.

15       Hoofdstuk 4 is gebaseerd op: 
Pullens, T., Den Ouden, H., Herrlitz, W., & Van den Bergh, H. (2012). Effecten van het computerpro-
gramma TiO-schrijven op de schrijfvaardigheid van leerlingen in groep acht: een longitudinaal onderzoek. 
Pedagogische Studiën, 89, 2, 104-119.
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4.2	 	Inleiding
De laatste jaren is de kwaliteit van het taalonderwijs onderwerp van voortduren-
de discussie. Dat heeft geresulteerd in het formuleren van doorlopende leerlijnen 
en referentieniveaus op het gebied van taal en rekenen (Meijerink, 2008). Hoewel 
de maatschappelijke aandacht bij taalonderwijs vaak uitgaat naar de spellingvaar-
digheid, is de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid van kinderen veel complexer 
(Flower & Hayes, 1980; Kellogg, 1996). Kinderen moeten in hun basisschoolperiode 
verschillende schrijfgenres leren beheersen, zoals verhalen, werkstukken en brieven. 
Jonge schrijvers moeten zo leren schrijven dat met de tekst verschillende doelen 
bereikt kunnen worden: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen 
(Kerndoel 5 – Ministerie van OC&W, 2003). Ook moeten leerlingen leren informatie 
en meningen te ordenen in bijvoorbeeld een verhaal, een brief, een verslag, een for-
mulier of een werkstuk. Goede zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift 
en een goede bladspiegel zijn belangrijke vereisten (kerndoel 8 – primair onderwijs). 
De Onderwijsraad, die gevraagd en ongevraagd adviezen geeft over de verbinding 
van deze kerndoelen met actuele ontwikkelingen in het onderwijs, pleitte in 2007 
voor de versteviging van de basisvaardigheden, zoals woordenschat, grammatica 
en zinsbouw en voor het versterken van complexe vaardigheden, zoals het onder-
scheiden van hoofd- en bijzaken, structureren en redeneren (Onderwijsraad, 2007). 
Hieruit blijkt dat aan het eind van de basisschool hoge eisen gesteld worden aan de 
schrijfvaardigheid van twaalfjarigen. 

Uit grootschalig onderzoek naar de schrijfvaardigheid van leerlingen in de bo-
venbouw van het primair onderwijs, de zogenaamde Periodieke Peiling van het On-
derwijsniveau (PPON), blijkt echter dat de prestaties van leerlingen te wensen over-
laten (Krom, Van de Gein, Van der Hoeven, Van der Schoot, Verhelst, Veldhuijzen, & 
Hemker, 2003). Leerlingen hebben problemen met publiek- en doelgericht schrijven, 
nemen nauwelijks inleidingen en afrondingen op in hun tekst en hebben hooguit 
een matige beheersing van briefconventies. Zelfs de betere leerlingen slagen er maar 
matig in om spannende verhalen te schrijven. Een taalinhoudelijke analyse laat op-
vallende tekorten in interpunctie en spelling zien (Van de Gein, 2004). Uit een onder-
zoek naar de dagelijkse praktijk van het schrijfonderwijs blijkt dat leerlingen vrijwel 
niet reflecteren op geschreven teksten in de vorm van het herschrijven en verzorgen 
van teksten (Franssen & Aarnoutse, 2003). Ook de Inspectie van het Onderwijs is 
kritisch over het onderwijs in schrijfvaardigheid in de bovenbouw van de basisschool. 
Het blijkt dat basisscholen nauwelijks zicht hebben op de kwaliteit van de schrijfpro-
ducten van hun leerlingen (Henkens, 2010). 
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De didactiek van het schrijven op de basisschool heeft zich de laatste decennia be-
wogen van een productgerichte aanpak naar een procesgerichte didactiek. Dat be-
tekent dat de leerkracht leerlingen ondersteunt bij het zetten van vaste stappen in 
het plannen, formuleren en reviseren van teksten. Bijvoorbeeld samen woorden en 
ideeën verzamelen bij het onderwerp of een schrijfplan maken op basis van vragen 
en antwoorden of een gezamenlijke reflectie met de vraag: ‘Staat er precies wat ik 
wil zeggen, heb ik gezorgd voor een goede samenhang?’ De laatste jaren is dit strate-
gisch schrijfonderwijs uitgewerkt in taalmethodes en deelmethoden voor schrijfon-
derwijs (De Boer & Brouwer 1997; Hoogeveen, 1993; Aarnoutse & Verhoeven, 2003; 
Franssen & Aarnoutse, 2003; Tomesen & Van Kleef, 2006; Hoogeveen & Kouwenberg, 
2007). Het Expertisecentrum Leerplanontwikkeling heeft leerlijnen beschreven waar-
mee leerkrachten schrijfopdrachten in kunnen zetten op basis van het schrijfdoel en 
verschillende genres (Gelderen, Paus & Oosterloo, 2010).

Een meta-analyse van diverse studies naar effectief schrijfonderwijs laat zien wel-
ke aanpak bij schrijven het meeste effect sorteert (Graham & Perin 2007). De grootste 
effecten worden aangetoond voor expliciete instructies op het gebied van het plan-
nen en reviseren van teksten (De La Paz & Graham, 2002). Het gaat dan bijvoorbeeld 
om pre-writing activiteiten die leerlingen helpen bij het genereren en organiseren 
van ideeën. Ook het herschrijven op basis van de reacties van het lezerspubliek (ook 
wel inquiry activities genoemd) heeft positieve effecten (Hillocks, 1982). De grootste 
effecten blijken echter wanneer verschillende didactische interventies in één lessen-
serie ingezet worden en afgestemd zijn op specifieke kenmerken van de leerlingen. 

Hoewel de procesgerichte didactiek is uitgewerkt in veel taalmethoden, heeft dat er 
niet toe geleid dat leerkrachten deze aanpak in praktijk brengen. Slechts op een der-
de van de basisscholen ziet de inspectie een ‘minimaal gewenste didactische prak-
tijk’ (p.203), waarbij leerlingen in het schrijfproces alle drie de fases (voorbereiden, 
formuleren, reviseren) doorlopen. Nog te vaak wordt alleen nadruk gelegd op het 
schrijfproduct (Franssen & Aarnoutse, 2003). Docenten beperken zich tot het geven 
van aanwijzingen voorafgaand aan het schrijven; hulp tijdens het schrijven blijft ach-
terwege (Bok, 2007) en aanwijzingen voor het herschrijven van een tekst worden 
zelden gegeven. In de praktijk blijkt vervolgens dat leerlingen niet zelfstandig hun 
schrijfproducten herlezen en/of verbeteren (Franssen & Aarnoutse, 2003; Krom et 
al., 2003; Graham & Perin, 2007). In haar jaarverslag 2008/2009 spreekt de Inspectie 
van het Onderwijs dan ook haar zorgen uit over de kwaliteit van het schrijfonderwijs 
(Inspectie van het Onderwijs, 2010; Henkens, 2010). 
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De hoeveelheid tijd die leerkrachten aan schrijven en schrijfinstructie in de basis-
school besteden, steekt mager af bij andere taalvaardigheden. Zo krijgen leerlingen 
bijvoorbeeld meermalen per week spellinginstructies, maar gericht schrijfonderwijs 
staat niet vaker dan één of twee keer per maand op het lesprogramma (Krom et al., 
2003). De Inspectie van het Onderwijs constateert dat bij de meeste scholen gericht 
schrijfonderwijs weliswaar wekelijks in het lesprogramma is opgenomen, maar dat er 
in de uitvoering bijzonder grote verschillen bestaan tussen scholen (Inspectie van het 
Onderwijs, 2010). Feitelijk komt schrijven op de meeste scholen niet vaker dan één of 
twee keer per maand aan bod, terwijl effectstudies laten zien dat de combinatie van 
veel oefenen en een specifieke aanpak van het schrijfonderwijs leidt tot een verho-
ging van het niveau (Bridwell, Kuhne, Cullen, Lynch, & Olsen, 1994; Graham & Perin, 
2007). Hillocks (1995) wijst er in dit verband op dat didactische interventies langdurig 
en intensief dienen te zijn. Kortdurende en oppervlakkige aanwijzingen helpen niet 
of nauwelijks om de schrijfvaardigheid van leerlingen te beïnvloeden. Enkel oefenen 
in schrijven heeft weinig zin, want de deelprocessen die bij het schrijven aan bod 
komen zijn complex en zonder gerichte instructie hebben leerlingen weinig houvast 
om zich te verbeteren (Rijlaarsdam & Van den Bergh, 2004).

In de opleiding van leraren in spe bestaat nauwelijks tijd voor gerichte oefening in 
en didactiek van schrijfvaardigheid (Van der Leeuw, 2006; Smits, 2009). Ook nascho-
ling op dit gebied is een zorg voor de Inspectie van het Onderwijs (Henkens, 2010). 
Op deze manier lijkt er een vicieuze cirkel te ontstaan, waarbij het schrijfonderwijs 
niet naar een hoger plan getild kan worden. Leraren schrijven zelf niet, de scholing 
en nascholing van leraren falen, de procesgerichte didactiek komt op een groot deel 
van de scholen niet van de grond en leerlingen schrijven opstellen van onvoldoende 
kwaliteit (zie ook: Krom et al., 2003).

Het toenemend gebruik van de computer in de klas verandert de wijze waarop kin-
deren leren. Diverse studies laten zien dat de computer een positieve bijdrage levert 
aan de intrinsieke motivatie van leerlingen (Elsäcker, 2002; Goldberg, Russell, & Cook, 
2003; Bontje, Broekhof, Cohen de Lara, & Roode, 2009). De inzet van digitale leerma-
terialen biedt veel mogelijkheden om het leren te optimaliseren en leerprestaties te 
maximaliseren (Martens, 2007). Het gebruik van een computer bij het schrijven laat 
ook opvallende effecten zien op het gebied van tekstlengte en tekstkwaliteit (Gold-
berg, Rusell, & Cook, 2003; MacArthur, 2006). Een overzichtsstudie naar de effecten 
van het gebruik van de computer bij het schrijven wees uit dat dergelijke positieve 
resultaten sterk afhankelijk zijn van de wijze waarop de digitale hulp werd vormge-
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geven (MacArthur, 2006). Zo zijn er positieve resultaten gemeld van metacognitieve 
hulp in de vorm van vragen die in willekeurige volgorde gesteld worden tijdens het 
schrijven van de kladversie (Zellermayer, Salomo, Globerson, & Givon, 1991). Van 
Schooten, Fukkink en De Glopper (2004) hebben in een meta-analyse van 278 studies 
over computerondersteund schrijfonderwijs een effectgrootte berekend van .46 als 
de programma’s gebruikt werden ook tijdens de nameting. 

Een voorbeeld van een computerprogramma om het schrijfonderwijswijs te on-
dersteunen is WriteBrain (Walcot & Wilkie, 2009) Dit programma biedt een digitale 
leeromgeving op het gebied van schrijven. Leerlingen leren om in vijf stappen te 
schrijven: brainstormen, ideeën organiseren, een kladversie schrijven, redigeren en 
reviseren. Bij elke stap is sprake van zogenaamde scaffolded instruction. De jonge 
schrijver krijgt ondersteuning in de vorm van aanwijzingen en voorbeelden. Eén van 
de belangrijkste kenmerken van het programma is dat het werkt met zogenaamde 
solicited guidance, waarbij de schrijver zelf het initiatief neemt om vragen te krijgen 
en antwoorden te genereren. 

In Nederland werkt sinds enkele jaren een betrekkelijk omvangrijke groep leer-
lingen in de bovenbouw van het basisonderwijs en in alle klassen van het voortgezet 
onderwijs met het computer-schrijfprogramma, TiO-schrijven. TiO staat daarbij voor 
Taalonderwijs in Ontwikkeling. Het programma veronderstelt dat schrijfvaardigheid 
zich vanzelf positief ontwikkelt wanneer leerlingen langdurig, productief en reflectief 
in een rijke leeromgeving verkeren (Bok, 2003). Het achterliggende idee is dat kin-
deren ongehinderd moeten kunnen schrijven. Leerlingen worden gestimuleerd om 
vrijuit te vertellen, te formuleren, te associëren en te argumenteren. Het programma 
kent drie afdelingen, een A-afdeling (algemene schrijfvaardigheid), een B-afdeling 
(specifieke schrijfvaardigheid) en een C-afdeling (grammaticale kennis en kunde). Alle 
leerlingen beginnen in de A-afdeling, waarin ze leren om een tekst te openen en af te 
sluiten, om boeiend en helder te schrijven, om alinea’s te schrijven en de tekst verder 
te structureren. Pas wanneer er tussen de twintig en veertig teksten zijn geschreven, 
krijgt de schrijver toegang tot de afdelingen B en C. In afdeling B leren de kinderen 
specifieke tekstsoorten te schrijven, zoals een brief, een samenvatting, een werkstuk 
een beschouwing et cetera. In afdeling C worden allerlei grammaticale oefeningen 
aangeboden. De hierboven genoemde uitgangspunten zijn geoperationaliseerd in 
enkele belangrijke aanpakken binnen TiO-schrijven (Bok, 2003; 2007).

Het programma gaat ervan uit dat leerlingen vooruitgaan als ze langdurig oefe-
nen. Dat betekent dat leerlingen minstens eenmaal per week (en veertig weken lang 
in één schooljaar) gedurende ongeveer 45 minuten moeten oefenen in TiO-schrijven. 
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Er is sprake van een mix aan didactische maatregelen. Allereerst maakt het program-
ma gebruik van zelfdifferentiatie. Leerlingen worden in de gelegenheid gesteld hun 
eigen route te bepalen in het schrijfproces. Er is geen voorgeschreven leerlijn, maar 
leerlingen kiezen zelf het schrijfonderwerp, en maken keuzes voor de schrijfstrategie-
en en het niveau waarop ze kunnen werken. Deze hulp die ze zelf inroepen door ge-
bruik te maken van zogenaamde hulpknoppen in TiO-schrijven, wordt feed-forward 
genoemd. Het programma biedt een variëteit aan uitleg en voorbeeldteksten waar-
mee de schrijvers op ideeën gebracht kunnen worden. Het prikkelt hen om verder 
te gaan, om nieuwe dingen uit te proberen, om geïnspireerd te raken door andere 
teksten. Het programma geeft geen automatische feedback op de tekst. De leerling 
moet bijvoorbeeld bij het onderdeel ‘verzorgen’ zelf mogelijke fouten verbeteren. 
De computer identificeert enkel riskante woorden, zinnen en tekstfragmenten. Het 
is aan de leerling om hierop in te gaan en verbeteringen aan te brengen. Het com-
puterprogramma gaat ervan uit dat door herhaaldelijk en intensief te oefenen de 
schrijvende leerling zelf strategieën gaat herkennen en toepassen. 

Vervolgens onderscheidt TiO-schrijven vier hoofdfasen in het schrijfproces: voor-
werk – schrijven – verbeteren – verzorgen. De leerling wordt gedwongen om vol-
doende aandacht te besteden aan het voorwerk, het schrijven zelf, het nalezen en 
verbeteren van de eigen tekst. Zogenaamde time-slots bewaken de tijdsinvestering 
met name bij het voor- en nawerk en zorgen ervoor dat de leerling gebruik maakt van 
diverse hulpknoppen. 

Het leerproces komt voornamelijk tot stand tijdens de interactie tussen leerling 
en het programma, dat wil zeggen zónder expliciete interventie van de leraar. Het 
programma reageert niet negatief op fouten en is niet veroordelend over het eindre-
sultaat. Leerlingen werken aan hun eigen tekst en zien dat die verbeterd wordt door 
hun eigen ingrepen onder invloed van het programma. Ze schrijven en lezen zelf en 
nemen eigenhandig beslissingen op welk moment ze in het schrijfproces hulp inroe-
pen. Overigens wordt de leraar hiermee niet volledig buitenspel gezet. Met name op 
het gebied van motivatie, controle van de voortgang en het onderling bespreken van 
geschreven teksten blijft de leraar onmisbaar (Bok, 2003; Rodermond, 2009). 

Uit de analyse van problemen in het schrijfonderwijs komt naar voren dat positieve 
effecten verwacht mogen worden van een didactische aanpak, waarbij vaak oefenen 
gecombineerd wordt met specifieke schrijfinstructies. Dit is onder andere geïmple-
menteerd in het computerprogramma TiO-schrijven (Bok, 2007). De onderzoeksvra-
gen in deze studie luiden dan ook:
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1.  Zorgt intensieve oefening, zónder een mix aan didactische maatregelen, ervoor 
dat leerlingen betere teksten schrijven op het gebied van doelgerichtheid, pu-
bliekgerichtheid, stijl en argumentatie? 

2.  Leidt het gebruik van computerprogramma TiO-schrijven met de mix aan di-
dactische maatregelen (intensieve oefening, feed-forward, time-slots, zelfdiffe-
rentiatie en geen interventies van de leraar) tot betere schrijfproducten op het 
gebied van doelgerichtheid, publiekgerichtheid, stijl en argumentatie?

4.3	 	Methode
Er is een longitudinaal experiment uitgevoerd met twee onafhankelijke variabelen, 
conditie en tijd. Er is onderscheid gemaakt tussen drie condities: TiO,  Pen-en-papier-
intensief en Pen-en-papier-extensief). In de TiO-conditie schreven leerlingen geduren-
de het hele schooljaar elke week gedurende gemiddeld 45 minuten een oefentekst 
met het computerprogramma TiO. In de A-afdeling van het programma hadden ze de 
vrije keuze om onderwerp en vorm te kiezen. Ze maakten gebruik van hulpknoppen 
en andere aanwijzingen van het computerprogramma. De begeleidende docent bleef 
op de achtergrond aanwezig om leerlingen te motiveren en te helpen als zij dat nodig 
hadden. De leerlingen werkten individueel achter de computer. De jaarboeken in TiO-
schrijven laten zien dat de leerlingen in het betreffende schooljaar gemiddeld 38,7 
teksten hebben geschreven. Vanwege de specifieke architectuur van het programma 
(met name de zogenaamde time-slots) hebben leerlingen in elke fase van het schrijf-
proces minstens drie hulpknoppen geraadpleegd.

In de Pen-en-papier-intensief-conditie (PPI) schreven leerlingen gedurende het hele 
schooljaar elke week (gedurende ongeveer 45 minuten) met pen en papier een oe-
fentekst onder leiding van een leraar. De taalmethode was de leidraad voor de leraar 
bij het uitvoeren van de lessen schrijfvaardigheid. Hij verstrekte klassikaal schrijf-
opdrachten en verkende het onderwerp met de leerlingen. Leerlingen hadden niet 
de mogelijkheid om zelf te kiezen voor het type opdracht. Binnen de verstrekte op-
drachten hadden ze een beperkte mogelijkheid om voor een specifiek onderwerp te 
kiezen. Tijdens het schrijven werd weinig of geen individuele ondersteuning gebo-
den. Aanwijzingen om de tekst te reviseren werden soms wel en soms niet verstrekt. 
Leerlingen werden niet gedwongen om per schrijffase een bepaalde hoeveelheid tijd 
te besteden. Aan de leerkrachten is gevraagd een logboek bij te houden waarin ze 
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vermeld hebben welke activiteiten wekelijks zijn uitgevoerd, welke ondersteuning ze 
geboden hebben en hoeveel teksten leerlingen hebben geschreven. In totaal zijn er 
in het schrijflessen in het betreffende schooljaar gemiddeld 36,2 teksten geschreven.

In de Pen-en-papier-extensief-conditie (PPE) schreven leerlingen in de regel 
maandelijks met pen en papier een oefentekst onder leiding van een leraar. De le-
raar hanteerde de eigen taalmethode en nam het initiatief om onderwerp en genre 
te bepalen. Het voorbewerken van de schrijfteksten vond klassikaal plaats. De on-
dersteuning bestond vooral uit het gezamenlijk verkennen van het onderwerp en 
de opdrachteisen. Tijdens het schrijven was er vrijwel geen sprake van individuele 
ondersteuning. Leerlingen werden ook hier niet gedwongen om per schrijffase een 
vooraf bepaalde hoeveelheid tijd te besteden. Het corrigeren van de teksten werd 
voornamelijk door de leerkracht gedaan. In een enkele geval kregen leerlingen de 
opdracht om de tekst te herzien.

De kwaliteit van de opstellen is in alle condities op drie tijdstippen gemeten, en wel 
aan het begin (Tijdstip 1), in het midden (Tijdstip 2) en aan het eind van het schooljaar 
(Tijdstip 3). De leerlingen schreven in het schooljaar 2008-2009 op drie tijdstippen 
vier teksten. Hiervoor is gekozen vanwege de grote variabiliteit tussen teksten van 
dezelfde leerling, waardoor de generaliseerbaarheid naar de schrijfvaardigheid van 
die leerling beperkt is. Om een uitspraak te kunnen doen over de schrijfvaardigheid 
van een leerling, moeten dus per tijdstip meer schrijfproducten beoordeeld worden 
(Schoonen, 1991, 2005). Zo werden in totaal van iedere leerling twaalf teksten beoor-
deeld, waarbij elke leerling toegekend was aan één van de drie condities. De teksten 
van de leerlingen in de TiO-conditie werden op Tijdstip 2 en Tijdstip 3 op de computer 
geschreven; de leerlingen in de PPI- en PPE-conditie schreven ze met de hand.

Het onderzoek is uitgevoerd op zes basisscholen met in totaal 186 proefpersonen 
uit groep acht. De scholen zijn willekeurig geselecteerd. Willekeurig wil zeggen dat 
is gekozen voor vijf basisscholen (zogenaamde opleidingsscholen) die intensief sa-
menwerken met Hogeschool Avans in Breda. Er is tevens gekozen voor een zesde 
school, omdat deze school al enige tijd ervaring had met het computerprogramma 
TiO-schrijven. De scholen bevonden zich zowel in stedelijke als plattelandsgebieden 
in het zuiden en het oosten van het land en zijn te karakteriseren als ‘witte’ scholen. 
Op drie scholen bevonden zich zowel leerlingen uit de TiO-conditie én leerlingen uit 
de Pen-en-papier-intensief conditie (PPI). Op deze scholen zijn 56 leerlingen at ran-
dom toegewezen aan de TiO-conditie.  Op twee scholen zaten alleen leerlingen uit de 
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Pen-en-papier-extensief conditie en (PPE) op één school zaten alleen leerlingen uit 
de TiO-conditie. In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van het aantal leerlingen per 
school per conditie.

Tabel 1. Aantal leerlingen per school per conditie.

Er is steeds naar gestreefd om alle leerlingen op de drie tijdstippen deel te laten ne-
men aan de toetsmomenten. Gezien de tijdsdruk in groep acht, de specifieke eisen 
van het gehele onderwijsprogramma en de dwingende toetsmomenten, kon uitval 
van proefpersonen niet geheel vermeden worden.

Op elk van de drie tijdstippen is de schrijfvaardigheid van de leerlingen gemeten met 
vier (typen) schrijfproducten: een brief (S1), een verhaal (S2), een persoonlijke erva-
ring (S3) en een redenering (S4), elk met hun eigen beoordelingscriteria. Van deze ty-
pen schrijfopdrachten is op elk tijdstip een andere variant gebruikt (1A, 1B, 1C, 2A, 2B 
et cetera). In Tabel 2 zijn de schrijftoetsen en varianten ervan nader gespecificeerd.

De drie varianten per type representeren dezelfde opdracht maar het onderwerp 
verschilt. Bijvoorbeeld bij de brief (S1) wordt leerlingen gevraagd een brief te schrij-
ven waarin een bedrijf aangespoord wordt om haar afspraken na te komen. In de 
eerste brief gaat het om een smurfenactie van een supermarkt, bij de tweede brief 
om een zegeltjesactie van een pompstation en bij de derde brief om een wikkelactie 
bij chocoladerepen.  
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Conditie  

   

School 
 

TiO 
 

PPI 
   

PPE 
   

1 
 

7 
 

18  

2 13 27  

3 10 25  

4   22 

5   38 
6 26   

 

Totaal 

 

56 (30%) 

 

70 (38%) 

 

60 (32%) 
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Tabel 2. Schrijftoetsen, varianten en beoordelingscriteria.

Figuur 1 bevat de schrijfopdracht van een persoonlijke ervaring. In Figuur 2 staat De 
schrijfopdracht van een brief (variant 1A) vermeld. 

Figuur 1. Schrijfopdracht persoonlijke ervaring (variant 3A).
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Type opdracht 
   

Opdracht 

 

   

Varianten 
   

Beoordelingscriteria 

 

S1: brief 

 

Schrijf een overtuigende, 

aansporende brief; zorg voor een 

adequate vormgeving. 

 

 

1A Smurfen 

1B SuperOil 

1C Smikkel  

 

 

Vaste briefgegevens (aanhef, 

datum, afsluiting), 

vormconventies (spelling, en 

interpunctie) en 

overtuigingskracht 

 

 

S2: verhaal  

 

 

Maak dit verhaal af, rekening 

houdend met de verhaalsituatie, 

de eigenschappen van de 

verhaalfiguren en het publiek 

waarvoor de tekst geschreven 

moet worden.  

 

 

2A Limuren en 

Veengasten 

2B Houtkappers en 

boomvrienden 

2C Tigoren en 

Girakken  

 

Oplossing van probleem, een 

boeiend verhaal met 

spannende elementen 

(directe rede, climax, 

originaliteit etc.)  

 

S3: 

persoonlijke 

ervaring  

 

 

Beschrijf persoonlijke ervaringen 

in stijlvolle bewoordingen. 

 

 

3A Schrik! 

3B Betrapt 

3C Alleen thuis 

 

 

Persoonlijk verhaal: boeiend 

en stijlvol geschreven 

(originaliteit, humor, 

woordkeuze, standpunt etc.) 

 

 

S4: redenering 

 

Bereid een discussie voor aan de 

hand van een stelling. 

 

4A Snoepen 

4B Roken 

4C Klikken 

 

 

Standpunten vóór en tegen; 

argumenteren 

 

‘Een harige verrassing’
Het is hartje winter. Marnix heeft tot negen uur tv gekeken. Morgen om acht uur moet hij 
weer op de fiets zitten om op tijd op school te zijn. Hij loopt naar de badkamer om zijn tan-
den te poetsen. Hij verlangt nu wel naar een warm bed. Als hij zijn slaapkamer binnenkomt 
en het dekbed openslaat, blijft hij verstijfd staan: een vette spin op zijn kussen. Het liefst 
zou hij het uitroepen van schrik! Wat moet hij nu doen? Om hulp roepen, snel wegrennen, 
bij zijn ouders in bed kruipen…?
Ben jij ook wel eens enorm geschrokken van iets wat je niet verwacht had? 
Beschrijf hieronder je belevenissen. Bedenk zelf een pakkende titel.
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Figuur 2. Schrijfopdracht brief.

Op elk tijdstip hebben de leerlingen de vier verschillende opdrachten gemaakt. De 
verschillende opdrachten (zie Bijlage 1) doen een beroep op verschillende (deel-) 
vaardigheden en processen (Van den Bergh, 1988). Naarmate een schrijfopdracht 
meer open is, wordt een beroep gedaan op meer deelprocessen (Flower & Hayes, 
1980; Schoonen, 1991) en neemt de cognitieve belasting toe (Kellogg, 1996). De 
brief (S1) en het verhaal (S2) zijn te karakteriseren als meer gesloten opdrachten: 
het schrijfdoel, publiek en de vorm zijn immers voor een groot deel al bepaald. De 
persoonlijke ervaring (S3) en de redenering (S4) hebben een meer open karakter: 

74

Stel je voor . Je vader doet wekelijks inkopen bij de supermarkt (SuperCoop) om de 
hoek. Voor elke vijfentwintig euro ontvangt hij een mini-Smurf. Je hebt inmiddels al een 
hele verzameling, maar je mist nog twee smurfen. Natuurlijk hoop je ook op de Gouden 
Smurf. Als je die hebt, maak je kans op een digitale fotocamera. Elke vrijdag kijk je 
nieuwsgierig in de boodschappentas.
In de folder van Supermarkt “SUPERCOOP” staat:

 SPAAR SMURFEN EN MAAK KANS OP EEN PRACHTIGE DIGITALE CAMERA! 
Zo werkt het: 
Bij elke 25 euro aan boodschappen, ontvangt u een zakje met een Smurf. Zo kunt u 
uw kinderen verrassen met een prachtige verzameling van deze populaire poppetjes. 
Heeft u een Gouden Smurf, dan maakt u kans op een digitale camera van 4.0 mega-
pixels! 
Stuur uw Gouden Smurf in een gefrankeerde envelop naar:

  SMURF SPAARACTIE
  Postbus 3333
  1273 AD Etten-Leur

 Stuur ook EUR 0,80 aan postzegels mee voor de portokosten. Vermeld duidelijk uw 
naam, adres, postcode en woonplaats en u krijgt vóór 1 mei 2008 bericht of u een 
camera hebt gewonnen. Deze actie loopt tot 20 april 2008.

Je hoort op 15 april van je vader dat de zakjes met Smurfen op waren. Hij heeft een kas-
sabon meegekregen met een stempel, zodat je later de Smurfen alsnog kunt krijgen. Hij 
heeft in totaal 110,34 euro aan boodschappen uitgegeven. Je besluit de kassabon op te 
sturen met de vraag om vóór 20 april nog zakjes met Smurfen te kunnen ontvangen. Je 
hoopt natuurlijk op een Gouden Smurf!

Opdracht
Schrijf een briefje dat je meestuurt met de kassabon van 15 april. Leg uit dat bij Super-
Coop de Smurfen op waren. Overtuig SuperCoop ervan dat je vóór de sluitingsdatum 
van de actie de zakjes met Surfen wilt ontvangen. Schrijf daarna de envelop.
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de schrijver heeft meer vrijheid in het bepalen van het schrijfdoel, het publiek en de 
vorm. Met de vier schrijfopdrachten wordt getracht te generaliseren naar de schrijf-
vaardigheid van de leerlingen. Immers, op basis van één opdracht kan slechts de con-
clusie getrokken worden dat er tenminste één opdracht bestaat waarvoor er een 
verschil tussen condities aangetoond kan worden, maar conclusies over dé schrijf-
vaardigheid kunnen dan niet getrokken worden (vgl. Meuffels & Van den Bergh, 
2000; Schoonen, 2005).

Bij de formulering van de schrijfopdrachten is aangesloten bij de genres die door 
Cito in 2003 gebruikt zijn in de landelijke peiling van het onderwijsniveau (Krom et al., 
2003).  De C-varianten van de brief en het verhaal (1C en 2C) zijn identiek aan de Cito-
toetsen uit 2003. De A- en B-varianten zijn hiervan afgeleid. De persoonlijke ervaring 
(S3) en de redenering (S4) vertonen grote gelijkenis met schrijfopdrachten zoals die 
in het reguliere basisonderwijs in groep acht voorkomen in de taalmethoden.

In totaal zijn er door de 186 proefpersonen 1743 schrijfproducten vervaardigd, 
namelijk 430 brieven (S1), 432 verhalen (S2),  433 persoonlijke ervaringen (S3) en 
448 redeneringen (S4). Omdat de leerlingen in TiO-conditie op de computer geschre-
ven hebben, en de leerlingen in de beide Pen-en-papier-condities niet, zou het hand-
schrift een storende factor bij de beoordeling kunnen zijn. Om het effect hiervan 
uit te sluiten zijn alle schrijfproducten uitgetypt (zie Bijlage 2). Opmaak, regellengte, 
spelling- en interpunctiefouten werden letterlijk gekopieerd van het handschriftorigi-
neel. Ook zijn alle schrijfproducten geanonimiseerd.

De schrijfproducten zijn beoordeeld door dertig tweede- en derdejaars pabostuden-
ten en vijftien basisschooldocenten. De studentbeoordelaars hadden enige ervaring 
met het beoordelen van opstellen; de docenten hadden minstens vijf jaar onderwijs-
ervaring in de bovenbouw van de basisschool. De studenten hebben alle 1743 schrijf-
producten beoordeeld; de docenten hebben alleen de brieven (S1) beoordeeld. 
Omdat het onmogelijk was om alle schrijfproducten door alle beoordelaars te laten 
beoordelen is er gewerkt met jury’s van drie beoordelaars (zie Appendix B), die elk 
een deel van de opdrachten beoordeeld hebben (vgl. Van den Bergh & Eiting, 1989). 
Door deze procedure kan de betrouwbaarheid van elk jurylid benaderd worden, als 
zouden alle beoordelaars alle producten hebben beoordeeld.

Aan de beoordelaars is voorafgaand aan de feitelijke beoordeling van de leer-
lingproducten een referentietekst (zie Bijlagen 3A t/m 3D) voorgelegd, die het uit-
gangspunt vormde voor de beoordeling (Myers, 1980). Deze referentietekst is een 
tekst van gemiddelde kwaliteit gezien de algemene beoordelingscriteria (zie beoor-
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delingscriteria in Tabel 1). De referentietekst heeft de (arbitraire) waarde 100. Aan 
de beoordelaars is vervolgens gevraagd een globaal oordeel uit te spreken over de 
kwaliteit van de schrijfproducten in de vorm van het aantal punten dat ze volgens hen 
onder of boven de referentietekst zaten. Bij deze zogenaamde magnitude-estimation 
bepalen beoordelaars zelf de bandbreedte van het toekennen van cijfers boven en 
onder de 100 punten. De beoordelaars beoordeelden zelfstandig de porties opstellen 
waarbij de referentietekst en de proefbeoordelingen steeds beschikbaar waren. De 
beoordelingssessies duurden gemiddeld 60-90 minuten met een verplichte pauze na 
45 minuten. Omwille van de onafhankelijkheid van de oordelen, werden geen aan-
tekeningen gemaakt op de schrijfproducten en werden de waarderingen op aparte 
beoordelingslijsten ingevuld. Tevens is de volgorde van de schrijfproducten van een 
portie gerandomiseerd nadat een beoordelaar de portie had beoordeeld en deze 
portie overging in handen van de volgende beoordelaar. 

In totaal heeft de gehanteerde procedure 5229 beoordelingen opgeleverd. De over-
eenstemming per jury varieert van .73 tot .86 met een gemiddelde betrouwbaarheid 
van .80 (sd=.09).
In de gegevens zit een hiërarchische ordening; de leerlingen zijn genest binnen scho-
len, en de observaties zijn genest binnen opdracht en leerlingen. Vandaar dat de 
toetsing geschiedt aan de hand van een multiniveau-analyse.

Er worden vier verschillende modellen onderscheiden. In het eerste model 
wordt, naast de verschillende varianties16, alleen het totale gemiddelde geschat. In 
het tweede en derde model worden respectievelijk de hoofdeffecten van Tijdstip en 
Conditie toegevoegd. In het vierde model wordt het interactie-effect van Tijdstip X 
Conditie toegevoegd. In dit laatste model wordt nagegaan in hoeverre veranderingen 
in tekstkwaliteit afhankelijk zijn van de conditie (zie Appendix A).

Om een indruk te geven van de kwaliteit van de schrijfproducten van leerlingen van 
groep 8 zijn in Figuur 3 drie teksten van één leerling afgedrukt (drie varianten van de 
brief op drie tijdstippen). Deze voorbeelden van één leerling in de conditie TiO laten 
duidelijk zien dat de drie varianten niet zonder meer met elkaar vergeleken mogen  
 

16        De variantie tussen scholen is in deze modellen niet geschat, maar de variantie tussen leerlingen, 
tussen opdrachten en de residuele variantie is wel geschat. Het aantal scholen (6) is te klein om een 
bijdrage van school aan de variantie te kunnen kwantificeren. Als de variantie tussen scholen expliciet 
geschat wordt, dan is de schatting van de variantie 0.0. De -2LL wijkt dan ook niet af van de in Tabel 3 
gerapporteerde grootheden.
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worden. De verschillende onderwerpen zorgen ervoor dat leerlingen voor een an-
dere uitwerkingen kiezen.

Figuur 3. Drie voorbeeldbrieven van dezelfde leerling op drie tijdstippen
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Brief 1A – Tijdstip 1,  

conditie TiO,  

(score: 88) 

 

 

Brief 1B – Tijdstip 2,  

conditie TiO,  

(score: 103) 

 

Brief 1C – Tijdstip 3,  

conditie TiO,  

(score: 123) 

 

Geachte werknemers van de 

Albert Hein. mijn dochtertje spaat 

al jullie acties , nu was ze ook 

bezig met de smurfen. En toen ze 

hoorde dat de actie voorbij was, 

heeft ze twee dagen gehuilt. 

want ze speelt er iedere dag mee. 

van alle acties die jullie hadden, 

daar heeft ze alles van. En met al 

die dingen wou ze op haar kamer 

een albert Heinmaken maar dan 

niet zo groot als dievan jullie. En 

dan wou ze met haar camera die 

ze had gekregen. Jullie acties 

nadoen voor de leut en om met 

haarvriendinnetjes te spelen. 

Alleen nou heeft ze een paar 

smurfen nog niet dus als ik u 

€50,- betaal krijgt ze die dan  

 vriendelijke groeten: 

De familie Kakel 

 

 

Beste Mensen van de actie van 

SuperOil stickers 

 

Wij hebben van de week bij het 

tanken geen superoil stickers 

gekregen.  

En onze vraag is: zijn de stickers 

op omdat ik ze niet heb 

gekregen.  

Zou u er voor willen zorgen dat 

ik het op tijd weet, en als dat 

niet zo is dan zou ik graag nog 

mijn kaartje willen hebben.  

<naam leerling> 

 

 

Geachte firma Smikkel, 

 

Ik ging elke dag een reep halen 

maar na acht dagen zat er geen 

sticker meer op de repen. 

Maar ik wilde die cd heel graag 

dus ik heb heel de repen 

onderzocht maar geen reep met 

sticker gevonden. 

Ik ben ook nog naar de kassa 

gelopen en gevraagt waar de 

stickers warenmaar niemand 

wist het dus ze konden mij niet 

helpen. 

 

Daarom stuur ik toch maar die 

acht punten en twee smikkels 

hopelijk stuurt u mij toch die cd. 

 

Met vriendelijke groeten:  

<naam leerling> 

<adres leerling> 
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4.4		 Resultaten
De passing van de vier geneste modellen voor de vooruitgang van de schrijfvaardig-
heid van leerlingen is weergegeven in Tabel 3.

Tabel 3. Passing en vergelijking van vier geneste modellen voor de verschillen in tekstkwaliteit/schrijf-
vaardigheid in drie condities op drie tijdstippen.

Het nulmodel (model 1) veronderstelt dat de gemiddelden op de drie tijdstippen ge-
lijk zijn. Deze aanname is onhoudbaar. Het tijdmodel (model 2) past veel beter bij 
de geobserveerde gegevens dan het nulmodel  (χ2= 71.68; df=2; p <.001); de ge-
middelde tekstkwaliteit verschilt op de drie meetmomenten. De toevoeging van een 
hoofdeffect van conditie leidt eveneens tot een passingsverbetering ten opzichte van 
het tijdmodel (χ2=82.80; df=3; p<.001); het gemiddelde is niet in alle drie de condi-
ties gelijk. Wanneer de interactie tussen tijdstip en conditie toegevoegd wordt, is er 
sprake van een duidelijke passingsverbetering (χ2=138.14; df=3; p< .001). We moeten 
derhalve concluderen dat de verschillen tussen condities niet constant zijn over het 
schooljaar en over de condities. De parameterschattingen, de gemiddelden per con-
ditie per tijdstip, zijn weergegeven in Tabel 4.

De fixed parameters geven de gemiddelden per conditie per tijdstip. In de conditie 
TiO stijgt de tekstkwaliteit van 106.3 (se=5.2) op Tijdstip 1 via 122.9 (se=5.2) op Tijd-
stip 2 naar 136.1 (se=4.9) op Tijdstip 3. Voor Pen-en-papier-intensief stijgt de score 
van 99.3(se=4.8)  op Tijdstip 1 naar 100.3 (se=4.8) op Tijdstip 2 tot 108.1 (se=4.8) op 
Tijdstip 3. Bij Pen-en-papier-extensief is het verschil tussen Tijdstip 1 en 3 het kleinste 
(respectievelijk 103.2 (se=5.1)  en 107.4 (se=4.8)). De interactie-component (S2error) 
is zeven tot acht maal zo groot is als de verschillen tussen taken en tussen leerlingen 
(S2=577.0, se=20.8). De interactie tussen leerling en taak is dus verhoudingsgewijs 
erg groot; dat betekent dat op basis van één taak de schrijfvaardigheid van een leer-
ling nauwelijks bepaald kan worden.   
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Passing 
   

Vergelijking 

    

Model  
   

-2LL 
   

Modellen χ2 df p 
 

1 
   

Nulmodel 
   

16422.00 
    

2 Tijdmodel  16350.32 1 vs 2 71.68 2 <.001 

3 Conditiemodel 16267.52 2 vs 3 82.80 3 <.001 

4 Interactie-

tijd*conditie-model 

16212.18 3 vs 4 138.14 3 <.001 

 

LONGITUDINAAL ONDERZOEK



Tabel 4. Gemiddelden per conditie en tijdstip en de variantie binnen en tussen leerlingen (standaard-
meetfouten (se) tussen haakjes).

Om de interpretatie van de gegevens te vergemakkelijken, is in Tabel 5 de vooruit-
gang van de drie condities op de drie tijdstippen weergegeven.

 
Tabel 5. Vooruitgang per conditie over drie metingen.

De vooruitgang bij TiO over de drie tijdstippen is opvallend, maar die vooruitgang 
is op deze manier niet zonder meer te interpreteren want het betreft verschillende 
varianten van een schrijfopdracht.  Het is immers niet zeker dat de brief over onder-
werp X op Tijdstip 1 rechtstreeks te vergelijken is met de brief over onderwerp Y op 
Tijdstip 2. De eventueel geconstateerde vooruitgang moet daarom met de nodige 
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error 
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S2 
leerling     85.8 (15.7) 

S2 
taak     77.2 (33.3) 

 

     

Vooruitgang 
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 T2 – T1 T3 – T2 T3 – T1 

 

TiO 

 

16.6  

 

13.2 

 

29.8 

Pen-en-papier-intensief   1.0    7.8   8.8 

Pen-en-papier-extensief   7.3   -3.1   4.2 
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terughoudendheid geïnterpreteerd worden. Daarmee zijn de verschillen in gemid-
delden arbitrair. Wat wel te interpreteren is, zijn de verschillen tussen de condities 
per tijdstip. Deze vergelijking betreft immers precies dezelfde schrijftaken. Tabel 6 
geeft het resultaat weer van de toetsing van de verschillen door middel van de toet-
singsgrootheid χ2. 

Tabel 6. Toetsingsgrootheid χ2 (df=1) voor de vergelijking van de verschillen tussen de condities en de 
drie tijdstippen (kritieke grenswaarde = 3,84, Cohen’s d tussen haakjes).

Op grond van Tabel 6 kunnen we concluderen dat bij de vergelijking van Tio en Pen-
en-papier-intensief er een verschil is tussen Tijdstip 2 en Tijdstip 1 (χ2=15.7, df=1 
p<0.001). Ook bij de vergelijking van Tijdstip 3 en Tijdstip 1 is het verschil tussen TiO 
en PPI significant (χ2=31.3, df=1 p<0.001). In beide gevallen gaan leerlingen in de 
TiO-conditie meer vooruit dan leerlingen in de PPI-conditie (zie Tabel 5). Voor beide 
vergelijkingen is er sprake van een middelgroot effect (.57 respectievelijk .78).

Bij de vergelijking van TiO en Pen-en-papier-extensief blijkt dat leerlingen in de 
TiO-conditie op alle tijdstippen gemiddeld meer vooruit zijn gegaan dan leerlingen in 
de PPE-conditie (χ2≥4.6, df=1 p<0.05). Overall is er sprake van een groot effect (d=.95). 

Bij de vergelijking van PPI en PPE zijn de resultaten niet eenduidig. Op tijdstip 2 
is de gemiddelde vooruitgang in de PPI-conditie niet groter dan in de PPE-conditie 
(χ2=2.9, df=1 p=0.09), maar tussen tijdstip 2 en 3 is de gemiddelde vooruitgang in 
de PPI-conditie groter dan in de PPE-conditie (χ2=12.5, df=1 p<0.001). Overall, van 
tijdstip 1 naar tijdstip 3 is het verschil tussen beide condities niet significant (χ2=1.6, 
df=1 p=0.21).

Ter exploratie is nagegaan of de effecten gegeneraliseerd kunnen worden over 
verschillende groepen leerlingen. Hierbij is geanalyseerd of de vooruitgang in de ver-
schillende condities in gelijke mate geldt voor de beide seksen, en of de effecten 
afhankelijk zijn van het advies voor het type vervolgonderwijs. Hierbij valt op dat jon-
gens gemiddeld een minder goede tekst schrijven dan meisjes. De opstellen van de 
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meisjes worden gemiddeld genomen met 6.8 punten (op een schaal van gemiddeld 
100 punten) hoger gewaardeerd (se=1.5), maar dit verschil varieert niet van tijdstip 
tot tijdstip (χ2=1.3, df=2; p=0.52) of van conditie tot conditie (χ2=0.7, df=1, p=0.70). 
Tabel 7 geeft de (geschatte) gemiddelden per conditie en tijdstip weer, uitgesplitst 
naar het advies voor het vervolgonderwijs dat leerlingen hebben ontvangen. 

Tabel 7. Gemiddelden per conditie en per tijdstip, verdeeld naar geadviseerde vervolgopleiding (stan-
daardmeetfout tussen haakjes).

Het effect van het advies voor vervolgonderwijs verschilt niet van tijdstip tot tijdstip, 
maar wel van conditie tot conditie (χ2=15.6, df=6, p=0.02). Uit Tabel 7 blijkt duidelijk 
dat in de TiO-conditie een onderscheid gemaakt kan worden naar vervolgonderwijs. 
Leerlingen in de TiO-conditie met (ten minste) een havo-advies hebben een gemid-
delde dat op alle tijdstippen 9.3 lager is dan dat van leerlingen met een vwo-advies. 
Leerlingen met ten minste een vmbo-t-advies scoren gemiddeld 5.4 lager dan leerlin-
gen met een vwo-advies, en vmbo-kb-leerlingen hebben een gemiddelde score van 
9.6 lager dan toekomstige vwo-leerlingen. In de PPI-conditie is geen verschil waar-
neembaar tussen de gemiddelde score van leerlingen met een vwo-advies en van 
leerlingen met een havo-advies. Leerlingen met een vmbo-t-advies en een vmbo-kb-
advies scoren in deze conditie respectievelijk 8.6 en 11.5 lager dan vwo-leerlingen. 
Echter in de extensieve variant van Pen-en-papier kan geen onderscheid gemaakt 
worden op grond van het advies dat de leerlingen gekregen hebben. Omdat geen van 
de parameterschattingen significant is (i.e. parameterschatting/se ≤ 1.965; p ≥ 0.05), 
moet geconcludeerd worden dat de gemiddelde score van leerlingen met een vwo-
advies niet verschilt van de gemiddelde score van leerlingen met een vmbo-kb-advies 

81

    

TiO 
 

PPI 
 

PPE 
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om maar de twee uitersten te noemen.
We zouden nu verwachten dat leerlingen met een vwo-advies meer profiteren 

van TiO-schrijven dan andere leerlingen, maar omdat niet aangetoond kan worden 
dat de verschillen tussen leerlingen met een ander advies differentieel toenemen 
afhankelijk van de conditie, moeten we aannemen dat de eerder genoemde effecten 
ook geldig zijn voor de onderscheiden groepen leerlingen. Dus: ongeacht het advies 
(vwo, havo, vmbo-t of vmbo-kb) is de vooruitgang gedurende het leerjaar het grootst 
in de TiO-conditie. In geen van de condities is de leerwinst afhankelijk van het advies 
van de vervolgopleiding. 

4.5	 	Conclusie	en	discussie	
Het schrijfvaardigheidsniveau van leerlingen aan het einde van het primair onder-
wijs is niet wat van hen verwacht wordt. Het achterblijven van de prestaties bij de 
verwachtingen zou onder meer te maken hebben met een gebrekkige didactiek en 
een tekort aan oefentijd. Meta-analyses hebben laten zien dat een combinatie van 
regelmatig oefenen én een mix aan didactische ingrepen het meeste effect sorteert. 

In dit onderzoek concentreren wij ons op de kwaliteit van schrijfproducten van 
leerlingen in groep acht van de basisschool die werken met het computerprogramma 
TiO-schrijven. In dit computerprogramma is een mix aan didactische ingrepen beslo-
ten. Zo krijgen leerlingen aanwijzingen en voorbeelden van fragmenten uit soortge-
lijke teksten vóór, tijdens en na het schrijven. Ze worden door middel van time-slots 
gedwongen om voldoende tijd te besteden aan deelvaardigheden en schrijfstrategie-
en tijdens het voorwerk, het schrijven zelf, het verbeteren en het verzorgen van hun 
eigen teksten. Er is sprake van een interactie tussen de computer en de schrijvende 
leerling; de leraar functioneert op de achtergrond.

Eén van de aannamen van TiO is dat er pas een effect gesorteerd kan worden 
als er regelmatig geoefend wordt. Om de effectiviteit van TiO te onderzoeken moet 
derhalve een vergelijking gemaakt worden met een conditie waarin leerlingen even-
veel oefenen, maar niet de didactische hulp van het programma kunnen inroepen 
(Pen-en-papier-intensief). Daarnaast moet een vergelijking gemaakt worden met het 
‘traditionele’ schrijfvaardigheidsonderwijs waarbij weinig geoefend wordt (Pen-en-
papier-extensief).

Om de ontwikkeling in schrijfvaardigheid te achterhalen hebben leerlingen op drie 
momenten in een schooljaar telkens vier teksten geschreven. Hierbij is een onder-
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scheid gemaakt tussen leerlingen in de TiO-conditie, in de intensieve Pen-en-papier-
conditie waar de leerlingen elke week een tekst schreven, maar hooguit enige hulp 
en vrijwel geen feedback ontvingen, en leerlingen in de extensieve Pen-en-papier-
conditie, waarbij de leerlingen het ‘traditionele’ schrijfprogramma gevolgd hebben.

De resultaten laten zien dat leerlingen in de TiO-conditie gemiddeld veel meer 
vooruitgaan dan leerlingen in de beide Pen-en-papier-condities. Na één schooljaar 
is er sprake van een zogenaamd middelgroot effect van TiO. Tussen de beide Pen-
en-papier condities kan na een schooljaar geen verschil aangetoond worden. Alleen 
oefening is dan ook geen effectieve schrijfdidactiek. Oefening gecombineerd met een 
reeks aan didactisch ondersteunde activiteiten is daarentegen wél effectief. 

Met dit onderzoek kan niet eenduidig aangetoond worden of elk van de didacti-
sche middelen van TiO afzonderlijk houdbaar zijn. Er kan niet bepaald worden welk 
didactisch uitgangspunt of uitgangspunten beslissend is/zijn voor de geobserveerde 
vooruitgang in tekstkwaliteit. Dit beeld komt ook naar voren in Amerikaans onder-
zoek: “Researchers do not know what combination or how much of each of the re-
commended activities is needed to maximize writing instruction for adolescents in 
general or low-achieving writers in particular. Nor do they yet know what combina-
tion of elements works for which types of writers” (Graham & Perin, 2007, p. 468). 
Kortom, TiO blijkt effectief, maar we weten niet welke (combinatie van) ingrediënten 
hiervoor verantwoordelijk zijn. 

Alleen vaak oefenen (d.w.z. wekelijks gedurende ongeveer 45 minuten) sorteert geen 
effect; leerlingen in de intensieve Pen-en-papier-conditie hebben geen betere tek-
sten geschreven dan leerlingen in de extensieve Pen-en-papier-extensief-conditie. 
Bij het wekelijks oefenen moet aangetekend worden dat leraren gaandeweg moeite 
hadden om leerlingen te motiveren voor de schrijftaken. De verveling (soms zelfs een 
obstructieve houding) nam gaandeweg toe. Observaties van schrijvende TiO-leerlin-
gen lieten juist het tegenovergestelde zien, ondanks het feit dat sommige leerlingen 
het programma gaandeweg saai begonnen te vinden (Groenendijk, 2009). Volgens de 
rapportages in de logboeken die door leerkrachten zijn bijgehouden, bleef het over-
grote deel in de TiO-conditie gemotiveerd aan het werk. In een enkele groep, waar 
zowel de TiO-intensief-methode als de Pen-en-papier-intensief-methode gehanteerd 
werd, bleken leerlingen afgunstig te zijn op medeleerlingen die op de computer met 
TiO-schrijven mochten werken. 

Conform andere studies blijken meisjes betere teksten te schrijven dan jongens 
(vgl. Krom et al., 2003). De verschillen tussen leerlingen met een ander advies voor 
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een vervolgopleiding blijken afhankelijk van de conditie. Zowel in de TiO-conditie als 
in de intensieve pen-en-papier-conditie kunnen verschillen tussen leerlingen met een 
ander advies aan getoond worden. Dat geldt niet voor de pen-en-papier-extensief-
methode. Net als bij PPON-onderzoek blijkt de vooruitgang van leerlingen in het tra-
ditionele schrijfonderwijs uiterst gering (vgl. Krom et al., 2003) .

Te vaak wordt het effect van een onderwijsmethode geëvalueerd aan de hand van 
één enkele opdracht. Daarmee kan enkel en alleen maar geconcludeerd worden dat 
er tenminste één opdracht is waarbij de onderzochte methode al dan niet effectief is 
(vgl. Meuffels & Van den Bergh, 2005). In het huidige onderzoek hebben de leerlin-
gen op elk van de drie meetmomenten vier verschillende teksten geschreven, zodat 
in elk geval kenmerken van een specifieke schrijfopdracht niet verantwoordelijk kun-
nen zijn voor het geconstateerde effect. Verwacht mag worden dat het geconsta-
teerde verschil tussen TiO en de beide Pen-en-papier-condities ook op zal treden bij 
andere opdrachten.

Op de voormeting hebben alle leerlingen in alle condities de teksten met pen en 
papier geschreven. De leerlingen in de TiO-conditie hebben een jaar lang met behulp 
van de computer geschreven. Ook tijdens de tweede en derde effectmetingen heb-
ben zij hun tekst op de computer geschreven. Bij een meta-analyse van de effecten 
van computerondersteund schrijfonderwijs constateren Van Schooten et al. (2004, p. 
30): “Het COS programma (…) was ook tijdens de nameting (…) beschikbaar. (…).  Bij 
deze vergelijkingen zijn daarom het effect van de instructie met en het geïnstrueerde 
gebruik van de digitale schrijfomgeving niet te scheiden.”  Leerlingen in de beide Pen-
en-papier-condities schreven met de hand. Omdat het handschrift van invloed is op 
de beoordeling, zijn alle producten uitgetypt, waarbij opmaak, regellengte en schrijf- 
en interpunctiefouten zoveel mogelijk behouden zijn. Echter, dit leidt wel tot verschil-
len tussen de condities, waarbij de TiO-teksten er verzorgder uitzien dan de teksten 
in de beide andere condities. Het alternatief, om leerlingen in de TiO-conditie tijdens 
de effectmetingen de teksten met de hand te laten schrijven zou echter ook een 
bron van ruis hebben geïntroduceerd. Beide oplossingen zijn derhalve niet ideaal. In 
vervolgonderzoek zou nagegaan moeten worden of er ook verschillen geconstateerd 
worden indien leerlingen in de nameting geen gebruik maken van de computer.

Aan het huidige onderzoek werkten slechts zes scholen mee. Hierdoor rijst de 
vraag in hoeverre de geobserveerde effecten gegeneraliseerd kunnen worden. Dit 
klemt des te meer daar geen variantie tussen scholen aangetoond kon worden. Wel-
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licht zijn wij derhalve enigszins te optimistisch over de interpretatie van de geobser-
veerde toetsingsgrootheden. Echter, de effectgroottes voor het verschil tussen TiO 
en de beide Pen-en-papier condities zijn consistent en dusdanig groot dat dit geen 
invloed van betekenis op de conclusies kan hebben.
 

85

HOOFDSTUK 4



Appendix	A. Multi-levelanalyse.

Bij de toetsing van de verschillen tussen de condities is gebruik gemaakt van een 
multi-levelmodel. Immers, de observaties op de drie meetmomenten waren zowel 
genest binnen leerlingen als binnen opdrachten. Voor de analyse zijn vier geneste 
modellen gespecificeerd om de verschillen tussen de drie condities te achterhalen, 
waarbij rekening is gehouden met de variantie binnen leerlingen en taken (S2-e(ij)), 
de variantie tussen leerlingen (S2-ui) en de variantie tussen taken (S2-vj). De passing 
van deze modellen werd geëvalueerd aan de hand van het verschil in -2loglikelihood. 
Dit verschil is χ2-verdeeld met het verschil in aantal geschatte parameters als vrij-
heidsgraden.
In het nulmodel (1) wordt een schatting gemaakt van de gemiddelde score en drie 
residuele scores. Als Y(ij) de kwaliteit is van tekst j (j = 1, 2, …, 12) van leerling i (i = 1, 
2, …, 186), dan kan het model geschreven worden als:

Y(ij) =  β0 +[e(ij) +ui + vj].  (model 1)

In dit model representeert de β0 het algemeen gemiddelde en zijn e(ij), ui en vj resi-
duele scores. Deze residuen representeren respectievelijk de mate waarin de score 
van leerling i op taak j afwijkt van het gemiddelde van leerling i en taak j (e(ij)), de 
mate waarin het gemiddelde van leerling i (ui) en de mate waarin het gemiddelde van 
taak j (vj) afwijkt van het algemeen gemiddelde (β0). We nemen aan dat de residuen 
ongecorreleerd en normaal verdeeld zijn met een gemiddelde van nul.
In het tijdmodel (model 2) worden ook schattingen gemaakt van de gemiddelden op 
de drie tijdstippen. Stel T1(ij), T2(ij) en T3(ij) zijn drie dummy-variabelen die ‘aan’ staan 
(dummy = 1) als een score geobserveerd is op dat tijdstip, in de andere gevallen staat 
de dummy ‘uit’ (dummy = 0). De regressiegewichten van deze dummy-variabelen 
kunnen dan geïnterpreteerd worden als de gemiddelde scores op deze tijdstippen. 
Meer formeel kan dit model geschreven worden als:

Y(ij) =  β1 *T1(ij)+ β2 *T2(ij) + β3 *T3(ij) [e(ij) + ui + vj].  (model 2)

In het conditiemodel (model 3) worden schattingen gemaakt van de gemiddelden 
van de drie condities. In dit model wordt aangenomen dat het verschil tussen condi-
ties niet varieert over tijdstippen. De verschillen tussen de drie condities op tijdstip 
1 zijn dus net zo groot als de verschillen tussen de condities op tijdstip 2 of 3. In dit 
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model worden dus vijf regressiegewichten geschat: één voor elk tijdstip, en één voor 
de mate waarin Pen-en-papier-intensief afwijkt van TiO, én één voor de mate waarin 
Pen-en-papier-extensief afwijkt van TiO.

In het interactie-tijd*conditie-model (model 4) wordt voor elke conditie en elk 
tijdstip een apart gemiddelde geschat. In dit model wordt aangenomen dat de ver-
schillen tussen de condities variëren over de tijdstippen. Als we de dummy voor con-
ditie TiO aangeven met TI(ij), Pen-en-papier-intensief  benoemen als PI(ij) en Pen-en-
papier-extensief aanduiden met PE(ij), dan kan dit model geschreven worden als:

Y(ij) = TI(ij) (β1(ij)* T1(ij)+ β2(ij)* T2(ij) + β3(ij)* T3(ij))+ 
 PI(ij) (β4(ij)* T1(ij)+ β5(ij)* T2(ij) + β6(ij)* T3(ij))+  
 PE(ij) (β7(ij)* T1(ij)+ β8(ij)* T2(ij) + β9(ij)* T3(ij))+
 [e(ij) + ui + vj].
 

87

(model 4)

HOOFDSTUK 4



Appendix	B. Samenstelling jury’s.

Gezien het grote aantal te beoordelen teksten en het streven om elke tekst door drie 
beoordelaars te laten waarderen (derhalve: 1743 x 3 = 5229 beoordelingen) is ervoor 
gekozen om te werken met jury’s. Van den Bergh & Eiting (1989) en Schoonen (1991) 
hebben laten zien dat bij overlappende teams van drie beoordelaars de jurybetrouw-
baarheid hoog is. Wesdorp (1981) noemt als bijkomend voordeel ten opzichte van 
individuele beoordelaars dat bij jurybeoordelingen er een hogere kans is op meet-
betrouwbaarheid en inhoudelijke validiteit. Alle teksten zijn in de systematiek, zoals 
weergegeven in Tabel 8, toegedeeld aan porties waardoor steeds jury’s ontstonden 
van drie beoordelaars.

Tabel 8. Samenstelling jury’s: verdeling beoordelingen in porties en beoordelaars.
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9	  

	  
10	  

	  
11	  

	  
12	  

	  
13	  

	  
14	  

	  
15	  

beo	  1	   x	   x	   x	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
beo	  2	   	   x	   x	   x	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
beo	  3	   	   	   x	   x	   x	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
beo	  4	   	   	   	   x	   x	   x	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
beo	  5	   	   	   	   	   x	   x	   x	   	   	   	   	   	   	   	   	  
beo	  6	   	   	   	   	   	   x	   x	   x	   	   	   	   	   	   	   	  
beo	  7	   	   	   	   	   	   	   x	   x	   x	   	   	   	   	   	   	  
beo	  8	   	   	   	   	   	   	   	   x	   x	   x	   	   	   	   	   	  
beo	  9	   	   	   	   	   	   	   	   	   x	   x	   x	   	   	   	   	  
beo	  10	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   x	   x	   x	   	   	   	  
beo	  11	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   x	   x	   x	   	   	  
beo	  12	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   x	   x	   x	   	  
beo	  13	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   x	   x	   x	  
beo	  14	   x	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   x	   x	  
beo	  15	   x	   x	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   x	  
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Appendix	C. Beoordelaarsbetrouwbaarheid.

In Tabel 9 geeft een overzicht van de betrouwbaarheidsscores van de individuele be-
oordelaars. Tabel 10 biedt een overzicht van de jurybetrouwbaarheid.

Tabel 9. Betrouwbaarheid (λ2) individuele beoordelaars van toets 1A – 1B – 1C.

Tabel 10. Jurybetrouwbaarheid beoordelaars van toets 1A – 1B – 1C.
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student- 
beoordelaars 

 
Toets 1A: 
Smurfen 
 

  
Toets 1B:  
Super Oil 

  
Toets 1C: 
Smikkel 

 
λ  

 
λ2 

 
 

 
λ 

 
λ2 

  
λ 

 
λ2 

 
 
beo_S1 

 
0.87 

 
0.76 

  
1.00 

 
1.00 

  
1.00 

 
1.00 

beo_S2         
beo_S3 0.55 0.30  0.91 0.83  0.90 0.81 
beo_S4 0.93 0.86  0.90 0.81  0.90 0.81 
beo_S5 0.91 0.83  0.73 0.53  0.67 0.45 
beo_S6 0.69 0.48  0.58 0.34  0.73 0.53 
beo_S7 0.78 0.61  0.95 0.90  0.94 0.88 
beo_S8 1.00 1.00  0.88 0.77  0.88 0.77 
beo_S9 0.62 0.38  0.87 0.76  0.65 0.42 
beo_S10 0.90 0.81  0.72 0.52  0.75 0.56 
beo_S11 0.49 0.24  0.69 0.48  0.66 0.44 
beo_S12 0.89 0.79  0.83 0.69  0.83 0.69 
beo_S13 0.97 0.94  0.88 0.77  0.88 0.77 
beo_S14 0.44 0.19  0.72 0.52  0.70 0.49 
beo_S15 0.89 0.79  0.49 0.24  0.49 0.24 
beo_S16 0.71 0.50  0.93 0.86  0.93 0.86 
beo_S17 0.64 0.41  0.15 0.02  0.16 0.03 
beo_S18 0.97 0.94  0.85 0.72  0.71 0.50 

 
 

 
Jury’s 

 
Toets 1A 
Smurfen 

  
Toets1B: 
Super Oil 

  
Toets1C: 
Smikkel 
 

 
Jury 1 (6,9,10) 

 
0.90 

  
0.89 

  
0.88 

Jury 2 (7,16,17) 0.88  0.86  0.86 
Jury 3 (4,12,13) 0.98  0.95  0.95 
Jury 4 (9,10,18) 0.94  0.93  0.88 
Jury 5 (4,12,13) 0.98  0.95  0.95 
Jury 6 (3,14,18) 0.85  0.94  0.91 
Jury 7 (9,10,17) 0.89  0.81  0.77 
Jury 8 (6,14,18) 0.88  0.89  0.88 
Jury 9 (10,16,17) 0.90  0.82  0.82 
Jury 10 (4,12,13) 0.98  0.95  0.95 
Jury 11 (3,6,14) 0.79  0.90  0.91 
Jury 12 (3,6,16) 0.85  0.93  0.94 
Jury 13 (1,5,8) 0.98  0.95  0.94 
Jury 14 (1,5,15) 0.96  0.90  0.89 
Jury 15 (5,8,15) 0.98  0.88  0.86 
Jury 16 (1,5,15) 0.96  0.90  0.89 
 
Gemiddeld 
SD 
 

 
0.92 
0.06 

  
0.90 
0.05 

  
0.89 
0.05 
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HOOFDSTUK 5

HET METEN VAN SCHRIJFVAARDIGHEID MET EEN 
MEERKEUZETOETS17 

5.1		 Samenvatting
Het beoordelen van schrijfvaardigheid is een complexe materie. Om de schrijfontwik-
keling van leerlingen te kunnen volgen is er behoefte aan een valide en betrouwbaar 
instrument. Mogelijk dat de meerkeuzetoets hiervoor ingezet kan worden. Op het 
eerste gezicht kan met deze toetsvorm snel en betrouwbaar gemeten worden. In dit 
hoofdstuk wordt een meerkeuzetoets schrijfvaardigheid vergeleken met de globale 
schaalbeoordeling van twaalf opstellen van dezelfde groep basisschoolleerlingen. 
De onderdelen Inhoud & Organisatie, Idioom & Stijl, Grammatica en Spelling van de 
meerkeuzetoets blijken een redelijk goede interne validiteit te bezitten. Bij de verge-
lijking van de meerkeuzetoets met de globale oordelen van leerkrachten kan geen 
positief verband aangetoond worden, met uitzondering van het onderdeel spelling. 

5.2		 Inleiding
In een kritisch rapport over het schrijven van teksten in het basisonderwijs spreekt de 
onderwijsinspectie grote zorgen uit over de kwaliteit van het schrijfonderwijs (Hen-
kens, 2010). Er wordt gesteld dat het schrijfonderwijs in de praktijk van alledag en 
bij de deskundigheidsbevordering van leraren geen hoge prioriteit heeft. Ook Van 
der Leeuw (2006) en Smits (2009) constateren dat er in lerarenopleidingen te wei-
nig aandacht is voor de ontwikkeling van schrijfvaardigheid van aspirant-leraren. De 
onderwijsinspectie erkent dat er niet zo veel bekend is over de kenmerken van effec-
tief schrijfonderwijs. Desondanks pleit men ervoor om instrumenten te ontwikkelen 
waarmee leraren de schrijfvorderingen van leerlingen kunnen volgen. Hiermee zou 
dan bepaald kunnen worden welke leerlingen de goede en welke de zwakke schrij-
vers zijn. De inspectie redeneert dat leraren op deze manier handvatten aangereikt 
 
 
17       Dit hoofdstuk is ter publicatie aangeboden.
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krijgen om zwakkere schrijvers gerichte ondersteuning te bieden in specifieke onder-
delen van het schrijfproces. In de praktijk brengt slechts gemiddeld vijftien procent 
van de basisscholen de voortgang van de schrijfontwikkeling systematisch in kaart 
(Henkens, 2010). Ook maken scholen nauwelijks gebruik van de mogelijkheden die 
de taalmethoden hiervoor bieden. De wijze waarop de voortgang wordt bijgehouden 
varieert van het geven van cijfers voor opstellen tot en met het geven van oordelen 
over deelaspecten van het schrijven die bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan leerlijnen en 
leerdoelen. Zeer waarschijnlijk heeft deze situatie te maken met de complexiteit van 
het geven van oordelen over geschreven teksten. 

In studies naar de betrouwbaarheid en validiteit van metingen van schrijfvaar-
digheid geven Wesdorp (1974) en Schoonen (1991) een overzicht van de bruikbaar-
heid van verschillende toetsinstrumenten en de problemen bij verschillende soorten 
tekstbeoordelingen. 

De knelpunten zijn op de eerste plaats terug te voeren op de zogenaamde schrij-
versvariabiliteit. Een schrijver presteert niet altijd constant bij verschillende schrijf-
opdrachten. Hiervoor worden enkele verklaringen genoemd (Van den Bergh & Meuf-
fels, 2000). Een schrijver voelt zich bijvoorbeeld beter thuis bij het vertellen van een 
verhaal dan bij het schrijven van een brief. De schrijfprestaties van een leerling kun-
nen ook variëren afhankelijk van de affiniteit met het onderwerp en de achtergrond-
kennis die iemand heeft (Stokking, 2000). Tevens kunnen de toegestane schrijftijd, 
de communicatieve stijl (bijvoorbeeld een persuasieve, informatieve of diverterende 
schrijfopdracht) en de omstandigheden waaronder de schrijfopdracht wordt ge-
maakt van invloed zijn op de schrijfprestatie (Braddock, Lloyd-Jones, & Schoer, 1963; 
Wesdorp, 1974). Dit betekent dat het niet mogelijk is om op basis van één enkele 
schrijfopdracht een betrouwbaar beeld te krijgen van de schrijfvaardigheid van een 
leerling (zie ook het vorige hoofdstuk van dit proefschrift). 

Daarnaast blijken er grote verschillen te zijn, gerelateerd aan de verschillen in 
taken. De schrijfprestaties lopen immers uiteen naar gelang de verschillende soor-
ten opdrachten, naar gelang de tekstsoorten die gevraagd worden en ten slotte zijn 
prestaties sterk afhankelijk van het onderwerp (Wesdorp, 1974). Schoonen (1991) 
concludeert dat de voorspellende waarde van de prestaties van de ene schrijftaak 
laag is ten opzichte van de andere taak. 

Een ander probleem is de betrouwbaarheid van beoordelaars van opstellen. 
Beoordelaars hebben grote moeite om over dezelfde schrijfproducten een zelfde 
oordeel te vellen, waardoor de betrouwbaarheid van de beoordeling niet stabiel te 
noemen is. Zowel binnen als tussen beoordelaars zijn verschillen zichtbaar. Schoo-
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nen (1991) stelt dat deze beoordelaarsvariabiliteit allereerst veroorzaakt kan worden 
doordat de beoordelingstaak onduidelijk is gedefinieerd. Daarnaast is het bekend dat 
een groot aantal spellingfouten een negatief effect heeft op de beoordeling van bij-
voorbeeld de stijlkenmerken van een opstel. Ook oppervlakkige kenmerken, zoals 
tekstlengte en uiterlijke verzorging hebben invloed op de beoordeling (De Glopper, 
1988). De volgorde van de opstellen die nagekeken worden, kan zorgen voor onge-
wenste sequentie-effecten. Een sterk opstel dat aan het begin moet worden beoor-
deeld, kan een sterke stempel drukken op de beoordeling van de volgende opstellen 
(Schoonen, 1991).

De methode van beoordelen heeft te kampen met eigen knelpunten. Wesdorp 
(1974) onderscheidt vier typen beoordelingen: globale beoordeling, analytische be-
oordeling, schaalbeoordeling, en objectieve toetsing. Globale tekstbeoordeling is 
relatief makkelijk en snel uitvoerbaar. De beoordelaar heeft de vrijheid om eigen cri-
teria aan te leggen waarop hij de tekst beoordeelt. Maar dit zorgt ervoor dat dit type 
beoordeling niet erg objectief is. De globale oordelen geven een totaalindruk van de 
geschreven tekst maar bieden niet de mogelijkheid om nauwkeurige analyses te ma-
ken van bijvoorbeeld de inhoud, de structuur of de stijlmiddelen in de tekst. 

Bij analytische tekstbeoordelingen wordt de complexe schriftelijke taalvaardig-
heid uiteengerafeld in een beperkt aantal deelvaardigheden die apart beoordeeld 
worden. Van den Bergh en Meuffels (2000) zetten vraagtekens bij de betrouwbaar-
heidswinst die analytische beoordelingsschema’s opleveren. 

Om tegemoet te komen aan grote beoordelaarsvariabiliteit bij globaalbeoordelin-
gen en de lage betrouwbaarheid van analytische oordelen, zijn ook wel zogenaamde 
schaalbeoordelingen voorgesteld. Hierbij is het de bedoeling dat de beoordelaar zijn 
beoordeling afmeet aan een vooraf gegeven voorbeeldopstel, al dan niet met beoor-
delingscriteria. De te beoordelen opstellen worden dan op een schaal van slecht naar 
goed gezet. Schoonen (1991) rapporteert beoordelaarsbetrouwbaarheden van rond 
.80 indien er gewerkt wordt met jury’s van minstens drie deskundige beoordelaars 
(zie ook het vorige hoofdstuk van dit proefschrift).

De problemen op het gebied van de variabiliteit van schrijvers, van taken en van be-
oordelaars zijn het kleinst bij de objectieve toetsing in de vorm van meerkeuzetoet-
sen. Deze toetsvorm is te karakteriseren als een indirecte meting van de schrijfvaar-
digheid. Niet het geschreven opstel wordt beoordeeld, maar de leerling beantwoordt 
meerkeuzevragen over gegeven tekstfragmenten. Het is de bedoeling dat er fouten 
en tekortkomingen in gegeven teksten gesignaleerd worden. Bij de Cito eindtoets ba-
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sisonderwijs zijn er enkele meerkeuzevragen van dit type opgenomen. Tevens heeft 
Cito een zogenaamde didactische toets schrijfvaardigheid ontwikkeld die bestaat 
uit meerkeuzevragen op basis van geschreven teksten door leerlingen (Staphorsius, 
1995).

In theorie zijn er veel voordelen aan het gebruik van meerkeuzetoetsen. Zo spelen 
bij meerkeuzetoetsen de verschillen geen rol meer. We kunnen hooguit verschillende 
meerkeuzetoetsen maken. Het voordeel van deze manier van toetsen is ook dat de 
beoordelaarsvariabiliteit nihil is. De antwoorden op de geprecodeerde vragen kun-
nen simpel gecorrigeerd worden als ‘goed’ of ‘fout’. Ook de praktische bruikbaarheid 
is erg groot, want de correctie van de antwoorden vraagt weinig tijd. Een ander voor-
deel is dat de deelvaardigheden beter af te bakenen zijn. De meerkeuzevragen kun-
nen bijvoorbeeld een beroep doen op de beoordeling van stijl, structuur, publiek- en 
doelgerichtheid van de tekst. Daarnaast kunnen spelling en grammaticale kwesties 
aan de orde komen. Het is echter de vraag welke deelvaardigheden precies gemeten 
moeten worden en in welke verhouding (Van den Bergh & Meuffels, 2000). Ook moet 
er rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat het voor de taalgebruiker 
waarschijnlijk gemakkelijker is om een fout in de schriftelijke uiting van een ander te 
vinden dan in de eigen teksten taalfouten te vermijden. Productieve schrijfopdrach-
ten en receptieve meerkeuzetoetsen meten waarschijnlijk verschillende kanten van 
het construct schrijfvaardigheid. De cognitieve vaardigheden die gemeten worden 
bij de meerkeuzetoets worden soms aangeduid als low-level skills (Camp, 2009) in 
vergelijking met de complexe cognitieve vaardigheden die bij het actieve schrijven 
gevraagd worden. Er lijkt overigens een substantiële correlatie te bestaan tussen vrije 
opdrachtvormen en gesloten meerkeuzetoetsen (Veal & Hudson, 1981; Moss, Cole & 
Khampalikit, 1982), maar uit verschillende studies komt geen eenduidig beeld naar 
voren (Van Schooten, 1988; Camp, 2009). 

In het streven naar een valide en betrouwbaar meetinstrument van schrijfvaardig-
heid heeft Van Schooten (1988) aansluiting gezocht bij de classificatie van Wesdorp 
(1974). Daarbij is een verdeling gemaakt in vier hoofdcategorieën, die in veel schrijf-
vaardigheidsmetingen onderscheiden worden. Het betreft: Inhoud & Organisatie, 
Grammatica, Idioom & Stijl en Spelling & Interpunctie. In Figuur 1 worden enkele 
voorbeelden gegeven van meerkeuzevragen.

In het onderzoek van Van Schooten (1988) wordt geconcludeerd dat deze meer-
keuzetoets een goede interne validiteit lijkt te hebben. Over de betrouwbaarheid 
rapporteert hij (1988: 106): “De betrouwbaarheid van de verschillende subtests is 
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redelijk en de toetsende factoranalyses ondersteunen de divergente validiteit van de 
in de foutenclassificatie onderscheiden categorieën.” Voor wat betreft de externe va-
liditeit adviseert hij om in het kader van vervolgonderzoek de scores van de meerkeu-
zetoets te vergelijken met de scores van andere schrijfvaardigheidstoetsen. 

De vraag is nu in hoeverre op grond van een meerkeuzetoets een uitspraak gedaan 
kan worden over de schrijfvaardigheid van leerlingen in het basisonderwijs. Een 
meerkeuzetoets zou een mogelijke oplossing kunnen zijn voor de bezwaren die in de 
dagelijkse praktijk van het onderwijs gevoeld worden om opstellen te beoordelen. De 
toets is immers gemakkelijk in te zetten en biedt de leerkracht de mogelijkheid om 
de antwoorden snel na te kijken. Tevens zouden met deze toets uitspraken gedaan 
kunnen worden over de groei van leerlingen in deelvaardigheden die bij schrijfvaar-
digheid aan de orde zijn, namelijk Inhoud & Organisatie, Stijl & Idioom, Grammatica, 
Spelling & Interpunctie.

Een van de bezwaren van zo’n meerkeuzetoets is gelegen in de vraag in hoeverre 
de meerkeuzetoets valide is: het lijkt een contradictio in terminis om een toets te 
gebruiken die een aanspraak doet op de receptieve taalvaardigheid om daarmee ver-
volgens een uitspraak te doen over een productieve taalvaardigheid. Er zou echter 
beredeneerd kunnen worden dat de leesvaardigheid die bij een meerkeuzetoets in-
gezet moet worden, ook van toepassing is in het schrijfproces. Schrijven is immers 
een complexe taalvaardigheid waarin ook receptieve deelvaardigheden op een recur-
sieve wijze aan bod komen. De schrijver denkt afwisselend na over het onderwerp, 
zoekt woorden en construeert zinnen om uiting te geven aan zijn gedachten. Ver-
volgens herleest hij een voorgaande zin om daarmee aan te sluiten met een nieuwe 
uiting. Ook bij het redigeren van een concepttekst leest de schrijver de tekst of delen 
van een tekst nog eens over en neemt beslissingen om wijzigingen aan te brengen. 

De onderzoeksvragen luiden dan ook: kan met behulp van een meerkeuzetoets een 
uitspraak gedaan worden over het construct schrijfvaardigheid en kan een meerkeu-
zetoets de ontwikkeling in schrijfvaardigheid in kaart brengen?
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Figuur 1. Vier vraagcategorieën met voorbeelden van meerkeuzevragen.

1.  Inhoud & Organisatie. 
Op basis van inhoudelijke logica en chronologie moeten leerlingen keuzes 
maken voor de volgorde van zinnen en tekstfragmenten en voor homonieme 
of synonieme taaluitingen. Bijvoorbeeld: 
• Welke zin past het beste op de stippeltjes? Wij hebben thuis een kanarie. 
……….. Soms fluit hij het hoogste lied.  
(a) Wij hebben ook een hond;  
(b) Mijn zusje heeft een blokfluit;  
(c) Hij zit op een stokje in de kamer.  
(d) Maar we hebben geen konijn.

2.  Grammatica 
Hierbij worden vragen gesteld over de grammaticaliteit van woorden en zin-
nen. Bijvoorbeeld: 
• goed / fout: Van de huiden van gedode dieren maken ze bontjassen van. 
• Welke van de vier zinnen is juist?  
(a) Ik vind die film niet leuk omdat het zo saai is.  
(b) Ik vind die film niet leuk omdat het daarom saai is.  
(c) Ik vind die film niet leuk omdat het verhaal zo saai is.  
(d) Ik vind die film niet leuk omdat ik het zo saai vind.

3.  Idioom & Stijl.  
Hierbij moet de leerling semantische problemen herkennen. De ene keer 
hebben die te maken met de betekenis van afzonderlijke woorden, de andere 
keer worden vragen gesteld over uitdrukkingen en zegswijzen. Ook het hante-
ren van de juiste voorzetsels en pleonasmen komen aan bod. Bij stijl gaat het 
er vooral om of de woordkeus adequaat is. De meerkeuzevragen gaan over 
storende herhalingen, onterechte verwisselingen van werkwoordstijden, niet 
consequent volgehouden perspectief. Bijvoorbeeld:  
•   Welke uitdrukking past het beste bij de zin: “Nauwelijks was de automobi-

list de overweg gepasseerd, of de trein raasde voorbij.” 
    (a) Dat ging zijn neus voorbij;
    (b) Hij is door het oog van de naald gekropen; 
    (c) Hij is geen knip voor zijn neus waard; 
    (d) Hij zette grote ogen op.

4.  Spelling & Interpunctie 
Bij deze categorie komen zowel de spelling van de veranderlijke en de onver-
anderlijke woorden aan de orde. Bij interpunctie gaat het om afbreektekens, 
leestekens en hoofdletters. Bijvoorbeeld: 
• goed / fout: De muziekant speelde fluit. 
• goed / fout: Hij woont in Noordbrabant.
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5.3		 Methode
In het schooljaar 2008-2009 is een experiment uitgevoerd waarbij de schrijfontwik-
keling van 168 leerlingen van groep acht is gevolgd. Doel van dit experiment was om 
de effecten van het computerprogramma TiO-schrijven te meten. Dit computerpro-
gramma helpt leerlingen gedurende het gehele schrijfproces. Er wordt ondersteu-
ning geboden bij het verkennen van het onderwerp, leerlingen kunnen kiezen om 
bepaalde schrijfstrategieën in te zetten, er worden voorbeeldteksten gegeven en de 
schrijver wordt gedwongen om voldoende tijd te besteden aan de verschillende deel-
processen van het schrijven. Met behulp van globale schaalbeoordelingen zijn de ver-
schillen tussen condities in kaart gebracht. De beoordelaars hebben aan de hand van 
een referentietekst een globaal oordeel uitgesproken over de schrijfproducten (zie 
hoofdstuk 4), waarbij de gerealiseerde betrouwbaarheid van de schaalbeoordelingen 
hoog was (gemiddeld .92).

Parallel aan dit onderzoek hebben dezelfde leerlingen een meerkeuzetoets 
schrijfvaardigheid gemaakt op twee toetsmomenten: aan het begin en aan het einde 
van groep acht. Hierbij is gebruik gemaakt van een van de twee parallelle subtests, 
zoals ontwikkeld door Van Schooten (1988). Ten behoeve van dit onderzoek zijn de 
uitkomsten van het hiervoor genoemde longitudinaal onderzoek met globale schaal-
oordelen te beschouwen als zogenaamde ‘known-group’-resultaten.

Bij de constructie van de toets is rekening gehouden met de eisen die aan een 
goede meerkeuzetoets moeten worden gesteld (Mellenbergh, 1971). Allereerst zijn 
er de eisen van relevantie en evenwichtigheid (logische validiteit). Daarnaast moet de 
toets een korte en eenduidige instructie bevatten. De antwoordmogelijkheden moe-
ten leiden naar één objectief goed antwoord. Tevens moeten de vragen voldoende 
discrimineren. De vragen moeten unidimensioneel zijn, dat wil zeggen dat ze bedoeld 
moeten zijn om één bepaalde vaardigheid te meten. Ten slotte is er de eis dat leerlin-
gen bij de ene vraag geen antwoord moeten kunnen vinden bij een andere vraag. Bij 
de voormeting aan het begin van het schooljaar en bij de nameting aan het eind van 
het schooljaar is een identieke subtest (de zgn. A-variant) gehanteerd. Gezien het feit 
dat er minstens tien maanden tussen de voor- en nameting lagen, is het niet waar-
schijnlijk dat de herinneringseffecten groot waren. De gehele test bestond uit 113 
items, verdeeld over de deelvaardigheden Inhoud & Organisatie (12 items = 10,6%) 
Idioom & Stijl (24 items = 21,2%), Grammatica (29 items = 25,7%) en Spelling & Inter-
punctie (48 items=42,5%). De toetsen zijn klassikaal afgenomen. Om vermoeidheids-
effecten te vermijden is de toets zowel op de voor- als de nameting opgedeeld in 
twee afnamemomenten binnen één week. Gezien de tijdsdruk in groep acht, de spe-
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cifieke eisen van het gehele onderwijsprogramma en de dwingende toetsmomenten, 
kon uitval van proefpersonen niet geheel vermeden worden. Een groep van tien be-
oordelaars heeft alle antwoorden gescoord. Per deelvaardigheid is het aantal goede 
en foute antwoorden verzameld.

5.4		 Resultaten
We concentreren ons eerst op de interne validiteit van de meerkeuzetoets, anders 
kunnen de eventueel geconstateerde verschillen nauwelijks geïnterpreteerd worden. 
Als we naar de eis van het discriminerend vermogen van de toets kijken, dan zou de 
groep items met een gemiddelde score van 0.4 - 0.7 het meest vertegenwoordigd 
moeten zijn. Dat blijkt echter niet het geval te zijn. Afgezet tegen de totale groep 
items met een gemiddelde score van 0.4-0.7 vertegenwoordigt deze groep slechts 
26,6%. Als we kijken naar de afzonderlijke toetsonderdelen blijkt ook een relatief 
grote groep items relatief makkelijk te zijn. Idioom & Stijl bevat een relatief groot aan-
tal items met een gemiddelde score die lager is dan 0.4. Vergeleken met de andere 
toetsonderdelen blijkt dat de meerkeuzevragen van dit type moeilijker zijn dan die 
van de andere onderdelen. Tweederde van de scores (66,4%) heeft een gemiddelde 
score die groter is dan 0.7. Dat betekent dus dat deze toets te veel items bevat die 
niet of nauwelijks discrimineren.

Tabel 1 geeft een overzicht van de gemiddelde scores en de betrouwbaarheid van 
de scores per toetsonderdeel. De items met een negatieve item-rest correlatie zijn 
buiten beschouwing gelaten.

Er kan geconcludeerd worden dat de betrouwbaarheid van de toetsitems van de 
vier verschillende toetsonderdelen niet erg hoog is. Inhoud & Organisatie heeft de 
laagste gemiddelde betrouwbaarheid, terwijl de toetsitems van Spelling & Interpunc-
tie de hoogst gemeten betrouwbaarheid hebben. Daar waar het mogelijk was om 
een vergelijking te maken met betrouwbaarheidsanalyse van Van Schooten (1988) 
zijn er geen opvallende verschillen geconstateerd (zie appendix A).
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Tabel 1. Gemiddelde percentuele scores en betrouwbaarheid van de toetsitems 
per toetsonderdeel (N=aantal items).

De correlaties tussen de scores van de vier toetsonderdelen zijn vermeld in Tabel 2. 
De geattenueerde correlaties in de diagonaal linksonder betreffen de geobserveerde 
correlaties die gecorrigeerd zijn voor de onbetrouwbaarheid van de meting. Indien er 
sprake is van lage correlaties, dan kan geconcludeerd worden dat de items van deze 
toetsonderdelen verschillende aspecten van de schrijfvaardigheid meten.

Tabel 2. Correlaties tussen de verschillende toetsonderdelen op de voor- en nameting; geobserveerde 
correlatie boven diagonaal; geattenueerde correlaties onder diagonaal. Alle correlaties zijn significant (de 
door Van Schooten (1988) geconstateerde correlaties tussen haakjes).
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Uit tabel 2 blijkt dat de correlaties tussen de vier verschillende toetsonderdelen vrij-
wel allemaal laag zijn. Echter, één correlatie springt eruit: na de correctie voor de 
onbetrouwbaarheid van de meting blijkt er een hoge correlatie (.78) te bestaan tus-
sen de meerkeuzetoetsen van Grammatica en Idioom & Stijl. Uit de lage correlaties 
kan geconcludeerd worden dat deze toetsonderdelen kennelijk alle een verschillende 
kant van het construct schrijfvaardigheid meten. Het valt overigens op dat de correla-
ties  die door Van Schooten (1988) zijn geconstateerd in enkele gevallen aanmerkelijk 
hoger zijn. 

Parallel aan de meerkeuzetoetsen hebben leerlingen bij de voor- en de nameting 
opstellen geschreven die met behulp van een globale beoordeling gewaardeerd zijn 
door beoordelaars. Dit heeft per leerling een gemiddelde score opgeleverd die aan-
geduid wordt als ‘schaalbeoordeling’. Door middel van een regressieanalyse is nage-
gaan of alle toetsonderdelen op de voormeting van de meerkeuzetoets tezamen een 
voorspellende waarde hebben op de hoogte van de schaalbeoordeling op de voor-
meting. De mate waarin de toetsonderdelen tezamen de schaalbeoordeling op de 
voormeting verklaren is niet al te hoog (r2=.08). Voor de afzonderlijke toetsonderde-
len is de voorspellende waarde op de voormeting voor geen van de toetsonderdelen 
significant: Inhoud & Organisatie (t=1.20; p=.23), Idioom & Stijl (t=.48; p=.63), Gram-
matica (t=1.11; p=.27), Spelling & Interpunctie (t=1.78; p=.08). De nameting levert 
hetzelfde beeld op (r2=.14). 

Als er naar de afzonderlijke toetsonderdelen wordt gekeken, kunnen de verschillen 
tussen de voor- en de nameting in kaart gebracht worden. Bij Inhoud & Organisatie 
zijn geen van de genoemde verschillen significant. Bij Idioom & Stijl is er wel een 
significant verschil tussen de voormeting en de nameting (F=8.47; df=1,157; p=.004). 
Ook bij Grammatica is er een significant verschil tussen de voormeting en de na-
meting (F=13.32; df=1,151; p=<.001). Bij Spelling & Interpunctie is er een significant 
verschil tussen de voormeting en de nameting (F=15.32; df=1,158; p=<.001).

Met behulp van een optimale weging van de onderdelen van de meerkeuzetoets 
kunnen op de voor- en nameting respectievelijk slechts 8 procent en 14 procent van 
de verschillen met de schaalscores verklaard worden. Geen van de toetsonderdelen 
hebben een significant voorspellende waarde op de schaalscore, met uitzondering 
van het toetsonderdeel Spelling (t=1.78; p=<.001). Kennelijk bestaat er wel een ver-
band tussen de spellingprestaties van leerlingen en hun prestaties bij het schrijven 
van opstellen. Met de overige gemeten onderdelen van de meerkeuzetoets kan niet 
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aangetoond worden dat zij gecorreleerd zijn met echte schrijfprestaties. Derhalve 
kan geen valide uitspraak gedaan worden over het construct schrijfvaardigheid.

5.5		 Conclusie	en	discussie	
De aanleiding voor dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds zijn er grote zorgen over 
het niveau van schrijfvaardigheid in de bovenbouw van de basisschool. Anderzijds 
is er grote behoefte om de voortgang van de schrijfvaardigheid in kaart te brengen 
om daarmee leerlingen gericht hulp te kunnen bieden bij het ontwikkelen van deze 
complexe taalvaardigheid. Mogelijk kan met behulp van een meerkeuzetoets de 
schrijfontwikkeling van leerlingen in beeld gebracht worden. Tevens is het de vraag 
of er met behulp van een meerkeuzetoets een uitspraak gedaan kan worden over het 
construct schrijfvaardigheid.  

Bij de opzet van het onderzoek is ervoor gekozen om de scores van de meerkeu-
zetoetsen te vergelijken met beoordelingen van schrijfteksten uit een parallel lon-
gitudinaal onderzoek. Deze resultaten zijn gebruikt als zogenaamde ‘known-group’ 
opbrengsten en vergeleken met de meerkeuzetoetsen die door dezelfde leerlingen 
op dezelfde tijdstippen werden gemaakt. 

De meerkeuzetoets is verdeeld in vier categorieën met vragen over Inhoud & 
Organisatie, Idioom & Stijl, Grammatica en Spelling & Interpunctie. Hoewel de on-
derscheiden deelvaardigheden vaak gehanteerd worden bij de beoordeling van op-
stellen, kon niet worden aangetoond dat de toetsonderdelen een significant voor-
spellende waarde op de globale opstelbeoordeling hebben. Voor spelling kon wel 
een positief verband aangetoond worden. Er zou beredeneerd kunnen worden dat 
spellingkennis deel uitmaakt van het construct schrijfvaardigheid.

De vier verschillende toetsonderdelen hebben een lage onderlinge correlatie. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat deze toetsonderdelen afzonderlijk een ver-
schillende kant van het construct schrijfvaardigheid meten. Gezien de lage correlatie 
met de globale schaalscores van opstellen van dezelfde leerlingen, kan niet geconclu-
deerd worden dat deze toetsonderdelen samen een uitspraak kunnen doen over het 
construct schrijfvaardigheid. Dit is overigens wel begrijpelijk als we in ogenschouw 
nemen dat schrijfvaardigheid een productieve taalvaardigheid is en dat een meer-
keuzetoets een grote aanspraak doet op de receptieve leesvaardigheid. 

De meerkeuzetoets laat wel significante verschillen zien tussen de voor- en na-
meting. Kennelijk is het mogelijk om de groei bij individuele leerlingen vast te stellen 
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met dit instrument. Maar omdat de correlatie met taken, waarbij echt geschreven 
moet worden laag is, blijft het onduidelijk wat deze meerkeuzetoets precies meet. 
Gezien de kwaliteit van de items en de interne validiteit van de toets als geheel zijn 
we geneigd dit te generaliseren naar een lage constructvaliditeit van meerkeuzetoet-
sen in het algemeen. Er moeten daarom vraagtekens gezet worden bij de ambitie 
van Staphorsius (1995) om een vergelijkbare meerkeuzetoets in te zetten om een 
leergesprek over schrijfvaardigheid op gang te brengen. Tevens moeten twijfels ge-
uit worden bij de vaststelling in de handleiding van de Citotoets dat leerlingen die 
goede teksten schrijven, over het algemeen ook goed presteren bij de Didactische 
Toets schrijfvaardigheid (vgl. Staphorsius, 1995, p. 11). In zijn algemeenheid kunnen 
er vraagtekens gezet worden bij het gegeven dat meerkeuzevragen schrijfvaardigheid 
onderdeel uitmaken van de Eindtoets basisonderwijs. 
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APPENDIX A. Betrouwbaarheidsscores.

Tabel 3 bevat de betrouwbaarheidsscores van dit onderzoek die zijn vergeleken met 
de scores van Schooten (1988). Om deze goed te kunnen vergelijken zijn ze terugge-
rekend naar twintig items. 

Tabel 3. Betrouwbaarheid per toetsonderdeel.
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HOOFDSTUK 6
SAMENVATTING EN DISCUSSIE

Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de hoofdstukken 1 tot en met 5. De samen-
vatting wordt afgesloten met een discussie waarin enkele mogelijke consequenties 
geschetst worden voor het schrijfonderwijs in zijn algemeenheid en de schrijfdidac-
tiek op de basisschool, en op de lerarenopleiding in het bijzonder. 

6.1		 Aanleiding
In recente taaldidactische studies en handboeken wordt zonder uitzondering gepleit 
voor een procesgerichte aanpak van het schrijfonderwijs (zie onder andere: Aernout-
se & Verhoeven, 2003; Rijlaarsdam & Van den Bergh, 2004; Johnson & Westkott, 
2004; Hoogeveen & Kouwenberg, 2007; Paus, Bacchini, Dekkers, Hofstede, Marken-
steijn, Meijer & Pullens, 2010). Maar in de praktijk van het primair onderwijs komt 
zo’n aanpak niet goed van de grond en blijven schrijflessen in veel gevallen gericht 
op het schrijfproduct, ten koste van de ondersteuning leerlingen tijdens het schrijf-
proces. Zowel een landelijk uitgevoerde periodieke peiling van het onderwijsniveau 
(Krom, Van de Gein, Van der Hoeven, Van der Schoot, Verhelst, Veldhuijzen & Hemker, 
2003) als het recentelijk uitgevoerd onderzoek door de Inspectie van het onderwijs 
(Henkens, 2010) laten zien dat er grote manco’s zijn in het schrijfonderwijs. Enerzijds 
kunnen leerlingen in groep acht nauwelijks publiekgericht schrijven en verwerken ze 
weinig eigen inhouden in de teksten. Tevens hebben ze moeite met het organiseren 
en structureren van teksten. Ook het doelgericht schrijven behoort niet tot het van-
zelfsprekende repertoire van deze leerlingen. 

De oorzaken van deze situatie zijn enerzijds te vinden in de complexiteit van deze 
taalvaardigheid. Schrijven geldt als de lastigste van alle taalvaardigheden en zorgt 
voor een grote cognitieve belasting bij deze jonge taalgebruikers. Anderzijds zijn er 
problemen in de uitvoering van de procesgerichte schrijfdidactiek. De instructies door 
de leerkracht worden in de meeste gevallen gegeven in de fase die voorafgaat aan 
het schrijven zelf. Ondersteuning tijdens het schrijven en aanwijzingen om teksten 
te herschrijven blijven in veel gevallen achterwege. Ook worden problemen gesig-
naleerd bij de frequentie waarin leerlingen oefenen. Het inspectierapport adviseert 
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een inspanning van één taalles per week als absoluut minimum (Henkens, 2010). In 
de praktijk van het taalonderwijs blijkt de frequentie op een groot aantal scholen 
veel lager te liggen. Het probleem daarbij is dat leerlingen wel ‘schrijven’, maar het 
ontbreekt aan gerichte instructie in alle fasen van het schrijfproces waardoor leerlin-
gen zelfstandig schrijftaken kunnen uitvoeren met behulp van schrijfstrategieën. Er 
wordt meer tijd besteed aan andere taalvaardigheden, zoals spelling en lezen, wat in 
veel gevallen ten koste gaat van het schrijfonderwijs. Internationaal onderzoek wijst 
op het belang van frequent oefenen in schrijven, gecombineerd met een mix aan 
didactische ondersteuning.

TiO-schrijven
Het computerprogramma TiO-schrijven beweert het antwoord te hebben gevonden 
op de gesignaleerde problemen in het schrijfonderwijs. Zoals uit Figuur 1 blijkt, wordt 
onderscheid gemaakt in algemene schrijfvaardigheid (afdeling A), specifieke schrijf-
vaardigheid (afdeling B) en grammaticale kennis en kunde (afdeling C). Het program-
ma kiest ervoor om eerst de algemene schrijfvaardigheid te ontwikkelen. Dat wil zeg-
gen dat leerlingen aanvankelijk vrijuit moeten kunnen formuleren, zonder gebonden 
te zijn aan verschillende eisen van publiek- en doelgerichtheid en aan de eisen die 
specifieke tekstvormen stellen. 

Figuur 1. Openingsscherm TiO-schrijven met drie afdelingen.
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Nadat de leerling het onderdeel Algemene Schrijfvaardigheid in het openings-
scherm geactiveerd heeft, kan hij een keuze maken om te schrijven over verschil-
lende onderwerpen. In Figuur 2 staat aangegeven dat hij zijn onderwerp kan kiezen 
uit vier categorieën, namelijk: Echt waar, Verhalen, Formuleren en Argumenteren. 
Tevens wordt uit Figuur 2 duidelijk dat het onderdeel Redigeren voor deze leerling 
nog niet geactiveerd is, omdat hij eerst zijn Algemene Schrijfvaardigheid moet oefe-
nen voordat hij naar deze specifieke deelvaardigheid kan gaan. 

Figuur 2. Schrijfcategorieën in TiO-schrijven.

De leerling krijgt vervolgens bij het voorwerk, bij het schrijven zelf en bij het her-
schrijven en verzorgen van de tekst diverse schrijf- en denkprikkels die aangeduid 
worden als feed-forward. Een voorbeeld van dergelijke hulp is te vinden in Figuur 
3. De leerling heeft in dit geval gekozen voor de hulpknoppen ‘En opeens…’ en ‘Een 
idee’. Hierdoor krijgt hij suggesties om zijn tekst een onverwachte wending te geven 
en kan hij een tekstfragment lezen dat hem op het spoor zet om verder te formule-
ren. “Het programma reikt een kist met schrijftools aan, waarmee de schrijver zijn 
tekst op onderdelen op een hoger niveau kan brengen…. In alle gevallen gaat de leer-
ling zelf op zoek naar verbeter- en reflectiepunten.” Bok (2007b, p. 2).
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Het programma biedt veel vrijheid aan de schrijver om het onderwerp te kiezen en 
om de inhoud van de boodschap te formuleren, waardoor het gevoel van eigenaar-
schap versterkt wordt. Er is wel een duidelijke restrictie: door middel van zogenaam-
de time-slots wordt de schrijver verplicht om een bepaalde hoeveelheid tijd en aan-
dacht te besteden aan de verschillende fasen in het schrijfproces en verschillende 
vormen van hulp in te schakelen. In de handleiding van TiO-schrijven wordt geadvi-
seerd om minimaal eenmaal per week te schrijven en veelvuldig gebruik te maken 
van de mix aan didactische ondersteuning (Bok, 2007b).
  

Figuur 3. Hulpknoppen in TiO-schrijven met feed-forward.

6.2		 Resultaten	van	het	onderzoek
De uitgangspunten van dit programma in combinatie met de achterblijvende resul-
taten van de huidige schrijfdidactiek in het primair onderwijs vormen in dit onder-
zoekstraject de opmaat en aanleiding voor het verrichten van een longitudinaal ef-
fectonderzoek. In een experiment zijn de schrijfprestaties van leerlingen van groep 
acht van de basisschool in drie condities vergeleken. Om de ontwikkeling in schrijf-
vaardigheid te achterhalen hebben leerlingen op drie momenten in één schooljaar bij 
wijze van toetsing vier teksten geschreven. In het onderzoek is gebruik gemaakt van 
een groot aantal teksten om rekening te houden met ongewenste taakeffecten. De 
totale onderzoeksgroep van 168 leerlingen is verdeeld in drie min of meer willekeurig 
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samengestelde onderzoeksgroepen die op drie verschillende manieren schrijfonder-
wijs hebben gekregen. In de TiO-conditie schreven leerlingen wekelijks met het com-
puterprogramma. In de intensieve Pen-en-Papier-conditie (PPI) schreven leerlingen 
weliswaar wekelijks een tekst, maar kregen ze vrijwel alleen hulp bij het voorwerk. 
Ook ontvingen ze, gezien de beperkte tijd van de schrijflessen, vaak geen feedback 
van de leerkracht en/of de medeleerlingen. In de extensieve Pen-en-Papier-conditie 
(PPE) zaten de leerlingen die traditioneel schrijfonderwijs kregen: geen frequente 
oefening (gemiddeld een of twee keer per maand), incidentele ondersteuning voor-
afgaand aan het schrijven en geen of vrijwel geen ondersteuning tijdens en na het 
schrijfproces. De PPE-conditie en de PPI- conditie kunnen beschouwd worden als 
controlegroepen om respectievelijk te bepalen of de hoeveelheid oefenen het ver-
schil maakt of dat de verschillen berusten op een andere schrijfdidactiek.

Bij de keuze voor de onderscheiden condities moest afgerekend worden met en-
kele lastige dilemma’s. De TiO-conditie en de PPI-conditie verschillen op minstens 
twee niveaus van elkaar. In de eerste conditie wordt met de computer geschreven 
en in de tweede met pen en papier. In de TiO-conditie is sprake van veel mogelijkhe-
den van didactische ondersteuning, in de tweede conditie wordt wel veel geschreven 
maar er is geen sprake van gerichte ondersteuning in alle fasen van het schrijfproces. 
Om scherp af te kunnen grenzen of bijvoorbeeld het gebruik van de computer de 
beslissende factor is, de hoeveelheid oefenen bepalend is of de didactische onder-
steuning het onderscheid maakt, is ook gedacht aan een mogelijke conditie waar-
bij niet frequent zou worden geoefend met het computerprogramma (bijvoorbeeld 
TiO-extensief), of waarbij het computerprogramma zou zijn ontdaan van de didacti-
sche interventies (bijvoorbeeld TiO-tekstverwerker). Gezien de dilemma’s, zoals de 
architectuur van het programma, het al dan niet aanwezig zijn van computers op 
de onderzoeksscholen, de mogelijke onderlinge concurrentie van leerlingen binnen 
één klas en één school is gekozen voor de hierboven beschreven condities. Omdat 
er in dit onderzoek nauwelijks sprake was van een aselecte steekproef is er nog een 
vierde conditie aan toegevoegd, de PPON–conditie. Daarmee kan worden nagegaan 
in hoeverre de resultaten gegeneraliseerd kunnen worden naar de totale populatie 
basisschoolleerlingen.

Om de ontwikkeling in schrijfvaardigheid op een zo betrouwbaar en valide mo-
gelijke wijze in kaart te kunnen brengen, hebben alle leerlingen uit de TiO-, PPI- en 
PPE-conditie op drie momenten in één schooljaar bij wijze van toetsing op elk mo-
ment vier teksten geschreven. De opdrachten behelsden parallelle schrijfopdrachten 
voor een brief, het afmaken van een verhaal op basis van enkele vaste gegevens, een 
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zelfverzonnen verhaal en een redenering. Hiermee is geprobeerd om tegemoet te 
komen aan ongewenste taakeffecten. Omdat de generaliseerbaarheid van de schrijf-
taken beperkt is, moet de nodige voorzichtigheid in acht genomen worden bij het 
doen van uitspraken over dé ontwikkeling van leerlingen in schrijfvaardigheid. Om 
die reden is bij de analyse van de schrijfproducten gekeken naar de verschillen tus-
sen de condities op de drie tijdstippen. Effecten blijken dan uit de interactie tussen 
tijdstip en conditie.

De teksten zijn met behulp van een zogenaamde globale schaalbeoordeling van 
een score voorzien door jury’s bestaande uit drie beoordelaars. Omdat er in totaal 
ruim tweeduizend teksten beoordeeld moesten worden, is ervoor gekozen om te 
werken met zogenaamde verschuivende jury’s. Daarmee is gewaarborgd dat elk 
opstel door minstens drie verschillende beoordelaars in wisselende samenstelling 
is beoordeeld. De beoordelaars kregen de opdracht om de te beoordelen tekst te 
vergelijken met een vooraf gekozen gemiddelde tekst en deze te voorzien van een 
schaaloordeel boven of onder het gemiddelde van 100 punten.

De resultaten laten zien dat leerlingen in de TiO-conditie gemiddeld veel meer voor-
uitgegaan zijn dan leerlingen in de beide Pen-en-Papier-condities. Bij de tussen- en 
de nameting worden de verschillen tussen TiO aan de ene kant en PPI en PPE aan de 
andere kant steeds groter. Na een schooljaar is er sprake van een zogenaamd mid-
delgroot effect ten gunste van TiO. Tussen de beide Pen-en-Papier condities kan na 
een schooljaar geen verschil aangetoond worden. Alleen oefening is dan ook geen 
effectieve werkwijze om leerlingen vooruit te helpen. Oefening gecombineerd met 
een reeks aan didactisch ondersteunende activiteiten is daarentegen wél effectief. 
De ondersteunende activiteiten moeten te maken hebben met een combinatie van 
factoren die kenmerkend is voor specifieke aanpak van TiO-schrijven, te weten:

 
-  De computer wordt ingezet als schrijfmedium en biedt de mogelijkheid om een 

groot aantal voorbeeldteksten en schrijfsuggesties te presenteren;
-  Leerlingen hebben een grote mate van zelfstandigheid in onderwerpkeuze en 

schrijfproces;
-   Individuele hulp en ondersteuning is op elk moment van het schrijfproces bij de 

hand;
-  De hulp en ondersteuning zijn niet directief, maar de beschikbaarheid van bij-

voorbeeld voorbeeldteksten en voorbeeldfragmenten zijn bedoeld als sugges-
ties;

-  De leerling wordt ondersteund door middel van zogenaamde feed-forward: de 
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schrijver krijgt op verzoek aanwijzingen om te formuleren, te verzorgen en te 
verbeteren;

-  Time-slots zorgen voor een verplichte hoeveelheid te besteden tijd aan het voor-
werk, het schrijven zelf, het verzorgen en verbeteren van de tekst;

-  De schrijvende leerling kan voortdurend zijn eigen vorderingen bijhouden en 
bijsturen.

Beoordelingsproblematiek
Een goede schrijfdidactiek is gebaat bij het volgen van de ontwikkeling van de leer-
lingen. Hierdoor kan de leraar, mede in het licht van het zogenaamde ‘opbrengstge-
richt onderwijs’, op basis van gemeten resultaten eventueel aanvullende didactische 
maatregelen nemen om leerlingen nog effectiever te ondersteunen (Onderwijsraad, 
2007b; Ministerie van OC&W, 2011). 

Zoals uit empirisch onderzoek blijkt is het beoordelen van schrijfteksten echter 
een hachelijke onderneming. Er zijn diverse bedreigende factoren die een objectieve 
beoordeling in de weg staan (zie onder meer: Wesdorp, 1974, 1981; Meuffels, 1994).

Allereerst blijkt een beoordelaar niet constant te zijn in zijn beoordelingen. Ook 
blijkt dat beoordelaars onderling weinig overeenstemming hebben over de kwaliteit 
van een opstel (Wesdorp, 1974, 1981). Uit metingen van individuele beoordelaars is 
gebleken dat de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid niet hoog is. Het is vrijwel on-
mogelijk voor een leerkracht-beoordelaar om een objectief en betrouwbaar oordeel 
uit te spreken over de schrijfvaardigheid van zijn leerlingen. Om deze redenen is in 
dit onderzoek gewerkt met zogenaamde verschuivende jury’s. Het is gebleken dat de 
jurybetrouwbaarheid aanzienlijk hoger is dan de individuele betrouwbaarheid.

Daarnaast weten we dat een schrijver niet constant is in de kwaliteit van de tek-
sten die hij schrijft. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met zijn achtergrondkennis en 
affiniteit met het onderwerp waarover hij schrijft. Verschillende schrijftaken hebben 
elk specifieke kenmerken en moeilijkheden waardoor die taken lastig met elkaar te 
vergelijken zijn. Deze taakeffecten maken het bijzonder moeilijk om een uitspraak te 
doen over iemands schrijfvaardigheid in algemene zin. Om deze reden is er in het 
kader van dit onderzoek voor gekozen om de leerlingen tijdens de voor-, tussen- en 
nameting steeds vier verschillende teksten te laten schrijven. Door meer metingen 
per tijdstip te doen wordt een betere indicatie verkregen van de kwaliteit van de 
teksten die een leerling produceert. Omdat in de analyse zowel rekening is gehouden 
met de interactie tussen leerling en taak (residuele score) als de variantie tussen ta-
ken zijn we in staat om daarmee een maat voor de schrijfvaardigheid van leerlingen 
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vast te stellen.
Tenslotte is er de betrouwbaarheid van de beoordelingen zelf. Er zijn grofweg 

twee mogelijkheden om de schrijfvaardigheid te meten. Aan de ene kant zijn er de 
directe metingen. Met behulp van bijvoorbeeld een globale beoordeling of een ana-
lytische beoordeling kan een oordeel gegeven worden over een geschreven tekst. 
Aan de andere kant bestaat er een indirecte meting, waarbij met behulp van een 
meerkeuzetoets een uitspraak gedaan wordt over de schrijfvaardigheid. Elke vorm 
heeft zijn eigen problemen op het gebied van de betrouwbaarheid en validiteit. Om 
deze redenen zijn in deze studie verschillende operationalisaties gebruikt om de 
schrijfvaardigheid te beoordelen. In hoofdstuk drie is gerapporteerd met behulp van 
een analytische beoordeling, in hoofdstuk vier staat een globale schaalbeoordeling 
centraal en in hoofdstuk vijf is nagegaan of met behulp van een meerkeuzetoets een 
uitspraak gedaan kan worden over het construct schrijfvaardigheid.

Resultaten
Bij de analytische beoordeling in hoofdstuk drie is aan de condities een extra conditie 
toegevoegd, de zogenaamde PPON-conditie, om zo een mogelijke eenzijdigheid van 
de steekproef op het spoor te komen. Omdat in de PPE-conditie niets gemanipuleerd 
is, nemen we aan dat deze vergelijkbare resultaten oplevert als de PPON-conditie. 
Met een analytische beoordeling van een brief is vastgesteld dat de steekproef in 
de PPE-conditie representatief is voor de totale populatie. Op alle drie de onderde-
len, namelijk ‘Inhoud’, ‘Publiek-en doelgerichtheid’ en ‘Organisatie en structuur van 
tekst’ zijn verschillen gevonden ten gunste van TiO. Of, hoofdeffecten (TiO) doen het 
op alle items beter, of interactie-effecten (TiO) doen het op een aantal items beter. 
Maar, deze verschillen zijn deels toe te schrijven aan verschillen in tekstlengte. In de 
TiO-conditie worden langere teksten geschreven. Als we corrigeren voor deze ver-
schillen in tekstlengte, dan valt een deel van de verschillen tussen de condities weg. 
We moeten op grond van deze analytische beoordeling dan ook concluderen dat een 
belangrijk voordeel van TiO-schrijven gelegen is in de productie van langere teksten, 
die daardoor beter beoordeeld worden. Het is overigens niet mogelijk gebleken om 
de verschillende beoordelingsdimensies te combineren tot één totaaloordeel. Het is 
namelijk niet duidelijk dat een uitspraak over schrijfvaardigheid de optelsom is van 
de afzonderlijke beoordelingsitems of dat bepaalde onderdelen zwaarder zouden 
moeten wegen. 

Tenslotte moet geconcludeerd worden dat het onwenselijk is om op basis van één 
schrijfproduct een uitspraak te doen over dé schrijfvaardigheid van de leerlingen. Uit 
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empirisch onderzoek naar de toetsing van schrijfvaardigheid blijkt dat schrijfpres-
taties van leerlingen schommelen als gevolg van verschillen in tekstgenre, commu-
nicatieve situatie, onderwerp et cetera. Tevens is duidelijk geworden dat metingen 
van verschillende schrijfteksten onderling laag correleren (Schoonen, 1991). Om de 
voorspellende waarde van de ene schrijfopdracht op de andere schrijftaak te verho-
gen is het daarom nodig om meer samenhangende metingen van schrijfopdrachten 
te verrichten.

Uiteindelijk laat het onderzoek in hoofdstuk vier zien dat een globale schaalbeoorde-
ling van een groot aantal teksten het beste beeld geeft van wat we ‘schijfvaardigheid’ 
noemen. In een globale beoordeling van een zo groot aantal teksten, beoordeeld 
door zo’n grote groep beoordelaars, is immers de kans het grootst dat alle kenmer-
ken van schrijven meegewogen worden: van grammaticale tot en met stilistische oor-
delen, van structuur- tot en met spellingkwesties et cetera. Hierbij moet overigens 
aangetekend worden dat de resultaten niet zijn gecorrigeerd naar tekstlengte. In het 
deelonderzoek waarbij een analytische beoordelingsmodel is gehanteerd is dat wel 
gebeurd. Uit internationale literatuur (zie onder andere Rogers & Graham, 2008) 
komt naar voren dat gebruik van de computer leidt tot langere teksten. Daarbij is het 
mogelijk dat deze langere teksten positiever beoordeeld worden, maar we moeten 
niet vergeten dat het natuurlijk gaat om een bruto effect van TiO-schrijven en niet om 
een effect waarbij voor allerlei zaken gecorrigeerd is. Dat wil zeggen: in het onderwijs 
is men voornamelijk geïnteresseerd in het effect van een methode zonder enige vorm 
van correctie, omdat dat de in het oogspringende verbetering is.

De resultaten in dit hoofdstuk laten zien dat leerlingen in de TiO-conditie gemid-
deld veel meer vooruitgaan dan leerlingen in de beide Pen-en-papier-condities. Na 
een schooljaar is er sprake van een zogenaamd middelgroot effect van TiO. Tussen 
de beide Pen-en-papier condities kan na een schooljaar geen verschil aangetoond 
worden. Net als bij PPON-onderzoek blijkt de vooruitgang van leerlingen in het tradi-
tionele schrijfonderwijs uiterst gering (vgl. Krom et al., 2003). Dat betekent dat alleen 
maar oefenen geen effectieve schrijfdidactiek is. Frequente oefening gecombineerd 
met een reeks aan didactisch ondersteunde activiteiten is daarentegen wél effectief. 

Conform andere studies blijken meisjes betere teksten te schrijven dan jongens 
(vgl. Krom et al., 2003). Zowel in de TiO- als in de PPI-conditie kunnen verschillen tus-
sen leerlingen met een ander doorstudeeradvies aangetoond worden. Dat geldt niet 
voor de pen-en-papier-extensief-methode.
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In hoofdstuk vijf is nagegaan of met behulp van een meerkeuzetoets een valide uit-
spraak over de schrijfvaardigheid gedaan kan worden. Deze toets is te karakterise-
ren als een indirecte meting van de schrijfvaardigheid. Leerlingen schrijven immers 
geen tekst maar geven beoordelingen van tekstfragmenten. Het voordeel hiervan 
zou kunnen zijn dat er sprake is van een objectieve beoordeling. De resultaten van 
de meerkeuzetoets zijn vergeleken met de zogenaamde known-group opbrengsten 
(de voor- en nametingen) in de drie onderscheiden condities. Het betreft immers 
dezelfde onderzoeksgroep, waardoor het mogelijk is de resultaten van deze toets te 
vergelijken met die van de globale schaalbeoordeling op de voor- en de nameting.

De meerkeuzetoets bevatte items over Inhoud & Organisatie van een tekst, Idioom 
& Stijl, Grammatica en Spelling & Interpunctie. De vier verschillende toetsonderdelen 
hebben een lage onderlinge correlatie. Dat kan betekenen dat deze toetsonderde-
len afzonderlijk een ander onderdeel van het construct schrijfvaardigheid meten. De 
meerkeuzetoets correleert laag met de geobserveerde globale schaalscores. Hieruit 
kan worden afgeleid dat een meerkeuzetoets geen uitspraak kan doen over het con-
struct schrijfvaardigheid. Dit is overigens wel begrijpelijk als we in ogenschouw ne-
men dat schrijven een productieve taalvaardigheid is en dat een meerkeuzetoets een 
grote aanspraak doet op de receptieve leesvaardigheid. Er kunnen wel verschillen ge-
constateerd worden tussen de voor- en nameting, maar er zijn geen verschillen zicht-
baar tussen de condities. Bij het parallelle onderzoek bij dezelfde leerlingen waarbij 
opstellen zijn beoordeeld, zijn deze verschillen wel zichtbaar. Het is dus niet mogelijk 
om met behulp van een meerkeuzetoets een uitspraak te doen over de schrijfvaar-
digheid van leerlingen. Er kunnen daarom wellicht vraagtekens gezet worden bij de 
ambitie van Staphorsius (1995) om een vergelijkbare meerkeuzetoets in te zetten om 
een leergesprek over schrijfvaardigheid op gang te brengen. Tevens moeten twijfels 
geuit worden over het opnemen van meerkeuzevragen schrijfvaardigheid in de Cito 
Eindtoets Basisonderwijs. 

Niveaus schrijfvaardigheid
De analytische meting van de opstellen is gebruikt voor het operationaliseren van 
de niveaus schrijfvaardigheid zoals die in het Referentiekader omschreven worden 
(Meijerink, 2008). Het Referentiekader beoogt de niveaus van taalvaardigheid van 
leerlingen op verschillende momenten in hun schoolcarrière vast te stellen. Leerlin-
gen van de basisschool dienen in groep acht in elk geval het fundamentele 1F-niveau 
behaald te hebben. De 25 procent beste leerlingen zouden het 1S-niveau moeten 
kunnen halen. 
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Tweemaal zo veel leerlingen in de TiO-conditie hebben het hogere 1S-niveau behaald 
in vergelijking met de leerlingen in de PPI- en PPE-conditie. Tevens zijn er in vergelij-
king met de TiO-conditie respectievelijk tweemaal en viermaal zo veel leerlingen in 
de PPI- en de PPE-conditie die het 1F-niveau niet behalen. Ter illustratie zijn hieronder 
twee teksten van twee verschillende schrijfopdrachten uit verschillende condities op-
genomen die onder 1F-niveau zijn. Leerlingen kregen de opdracht om een brief aan 
een bedrijf te schrijven (linker tekst) en een argumentatie te geven op de stelling dat 
verkoop van sigaretten onder de zestien jaar verboden moet worden (rechter tekst). 

 

Figuur 4. Voorbeeldteksten onder 1F-niveau.

In de brief onder 1F-niveau (figuur 4, linker tekst) gebruikt de leerling geen aanhef 
en aansluiting. Ook gebruikt hij veel zinnen zonder kop of staart. De leerling is niet in 
staat duidelijk te maken wat hij precies verwacht van de lezer. Kenmerkend voor de 
tekst is het spreektalige karakter ervan. Dat laatste geldt ook voor de argumentatieve 
tekst aan de rechterkant. De leerling gebruikt een verhaal om zijn punt duidelijk te 
maken, maar uiteindelijk wordt niet duidelijk welk standpunt hij heeft. Hij gebruikt 
nauwelijks tot geen redeneerwoorden en de gehele tekst heeft een rommelige en 
weinig samenhangende innerlijke en uiterlijke structuur. In beide teksten is de inter-
punctie vrijwel helemaal afwezig en worden relatief veel woorden fout gespeld.
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ik heb er 9 en de andere heeft de hond
opgegeten toen ik terug kwam waren ze
uit verkocht, zelfs de gene zonder sticker
en het is 10 juli dus maar ik wil wel een
cd dus ik weet nie wat ik moet doen
ik heb ze op gestuurt en de cd noch
niet gehad

hoi papa alles goed ja hoor hoe was het op 
school leuk ik heb leren rekenen oe dat 
is moeilijk ja pa ik moest hele moeilijke 
sommen maken 6x7 en wat is dat dan piet
dat is 42 papa goed he ja heel goed piet 
e piet mijn sigareten zijn op wil jij die voor
mij halen ja hoor pa ik ga al mag
ik wat geld dan pa ja hoor piet
even paken ik ga nu naar de frittent
hallo mevrouw ik wil een pakje sigareten
maar dat mag jij niet want jij bent
geen 16 vraag maar aan je vader of moeder
ze wil komen halen papa ik mag
nog geen sigarten kopen oke piet dan
haal ik ze zelf wel ga maar lekker
spelen oke pap
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Dezelfde schrijfopdrachten die door leerlingen op 1F-niveau zijn uitgewerkt staan 
vermeld in Figuur 5. 

 

Figuur 5. Voorbeeldteksten op 1F-niveau.

In het briefje op 1F-niveau in Figuur 5 (linker tekst) weet de leerling het probleem in 
zijn brief te verwoorden en formuleert hij (weliswaar met de nodige stijl- en spelfou-
ten) wat hij van de geadresseerde verwacht. Aanhef en afsluiting zijn aanwezig. Met 
name aan de uiterlijke verzorging mankeert nog het een en ander. Bij de argumen-
tatieve tekst aan de rechter zijde van Figuur 5 gebruikt de leerling een verhalende 
situatie om zijn argumentatie in te leiden. In het tweede deel van de tekst verwoordt 
hij een duidelijke stelling en maakt gebruik van redeneerwoorden, zoals ‘want’ en 
‘omdat’.
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Beste smikkel,

Ik heb 8 spaarpunten opg-
estuurd en 2 wikels. Ik weet
dat je er 10 moet hebben maar
er zijn geen spaarpunten meer 
bij de wikkels. Maar de aktie
is tot 15 juli. Dus stuur
ik ze op om te vragen
of u toch zo’n cd wild
sturen. bedankt voor u mede-
werking!
 groetjes <naam leerling>

Amber zat op haar kamer ze hoorde
haar vader roepen. Amber wil je
even een pakje sigaretten voor
me halen. Maar ik ben pas 13 dan
mag dat niet. Ag jawel zij haar
vader. Nou oke zij ze: ze ging naar 
de winkel en ze pakte het pakje
sigaretten dat haar vader
altijd neemt. Ze wilde het afrekenen
maar de kassa vrouw zij. Hee ho
even jij mag nog helemaal geen sigar-
etten kopen. Maar het is voor me vader.
Dan nog niet zij de vrouw. Oke zij ze.
Ik ben het eens met de stee
stelling. Want roken is slecht
en het is ook belachelijk als
kinderen onder de 16 daar aan
beginnen. Heel vaak begint het
in de brugklas al. Omdat ze
denken dat het stoer is. Dus ik
ben het eens met de stelling.
Dat kinderen onder de 16 jaar niet
zomaar een pakje sigaretten mogen
kopen.
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Dezelfde schrijfopdrachten zijn ook uitgewerkt op 1S-niveau (Figuur 6). 

Figuur 6. Voorbeeldteksten op 1S-niveau.
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Geachte medewerkers van Firma Smikkel,

ik spaarde voor de CD van uw actie.Toen ik 8 punten had en mijn reep op was ging ik naar 
de winkel om een nieuwe te halen. Toen ik de verpakking bekeek zag ik dat er helaas geen 
punten meer bij zaten hoewel het nog geen 15 juli is.
Daarom stuur ik u de 8 punten en 2 wikkels om aan te tonen dat ik eigenlijk 10 punten 
zou moeten hebben. Wilt uw u alstublieft toch de muziek-CD naar mij opsturen. Dit is mijn 
adres: 
<naam leerling> 
<adres leerling>
<postcode leerling>
Met vriendelijke groet, 
<naam leerling>
 Sigaretten kopen? onder 16 nog even niet

Ik loop door de straat opeens kom ik m’n vader tegen. Hij vraagt aan mij of ik in het dorp 
een pakje sigaretten wil gaan kopen. ik kreeg 5 euro van m’n vader. Ik reed naar het dorp 
en ging het dorpswinkeltje binnen. het was druk in de dorpswinkel. Eindelijk was ik aan de 
beurt. Ik vroeg aan de winkelier of hij sigaretten voor mij had. Die had hij ook maar toen ik 
naar m’n vader ging kwam ik een agent tegen en die hield me aan ik moest de sigaretten 
inleveren.

het kan natuurlijk niet dat onze jeugd nu al gaat roken. Als kinderen al voor hun 16de gaan 
roken dat is dat slecht voor hun groei en het is slecht voor hun lichaam. Er mag natuurlijk 
ook geen sigaret verkocht worden aan een kind want dan roken ze het zelf.

Er mag heus wel sigaretten aan kinderen worden verkocht, het kan natuurlijk voor hun 
vader zijn en dan mogen ze het wel verkopen alleen de winkeliers moeten dan wel op de 
blik letten dat het kind uitbeeld. Dan kunnen ze de waarheid wel zien.

Dit mag natuurlijk niet meer gebeuren in Nederland. Sommige kinderen verzinnen smoes-
jes en dan roken ze het zelf op. Als het nu echt voor z’n vader is zou de winkelier het wel 
mogen verkopen,maar dan moet de winkelier het wel zeker weten bijv. om het te achterha-
len. Maar eigenlik is het niet goed dat kinderen roken.
ik ben het met de stelling eens.
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Het blijkt dat het 1S-niveau zich vooral onderscheidt van het 1F-niveau doordat leer-
lingen beter argumenteren en in hun brief veel maatregelen nemen om de lezer te 
overtuigen. Tevens gebruikt de leerling met een 1S-niveau meer inhoudelijke ele-
menten om zijn argumenten kracht bij te zetten. 

Ter illustratie zijn in Figuur 6 teksten opgenomen van leerlingen in de TiO-conditie 
die de tekst op 1S-niveau heeft geschreven. Het betreft dezelfde schrijfopdrachten 
als hierboven. Hierbij valt het op dat de leerlingen redeneerwoorden als ‘hoewel’ en 
‘daarom’ gebruikt. Ook valt op dat de leerling in de brief (bovenste tekst Figuur 6) aan 
de lezer uitlegt wat er aan de hand is en hem oproept om actie te ondernemen. In de 
argumentatieve tekst redeneert de leerling met relativerende opmerkingen naar een 
duidelijk geformuleerde eindconclusie. Het valt verder op dat zowel de spelling als 
de interpunctie op ruim voldoende wijze is verzorgd. De leerlingen maken nagenoeg 
geen spellingfouten. Hier en daar ontbreekt het consequent gebruik van hoofdletters 
aan het begin van een nieuwe zin.

Met het analytisch beoordelingmodel kunnen dus aanwijzingen gegeven worden om 
de referentieniveaus te concretiseren. Maar we moeten ons wel realiseren dat dat 
deze concretiseringen erg opdrachtgebonden zijn. Voor het operationaliseren van de 
referentieniveaus zal voor alle genres duidelijk gemaakt moeten worden welke eisen 
gesteld worden aan het 1F- en het 1S-niveau (zie hiervoor ook: Van Gelderen, Paus 
& Oosterloo 2010; Meestringa, Ravesloot & De Vries, 2011). We moeten er ook van 
doordrongen zijn dat er binnen de gestelde niveaus een grote variatie aan aspecten 
van de  schrijfproducten is waar te nemen.

Vervolgonderzoek
In het onderzoek naar de effectiviteit van TiO-schrijven is duidelijk geworden dat er 
positieve effecten geconstateerd worden indien leerlingen wekelijks op de computer 
schrijven met gebruikmaking van het computerprogramma. Helaas kan met deze stu-
die niet aangetoond worden of elk van de didactisch ondersteunende middelen van 
TiO afzonderlijk effectief zijn. In het onderzoek zijn immers globale oordelen over de 
tekstkwaliteit verzameld en daarmee kan niet aangetoond worden welke kenmerken 
in het schrijfproces precies voor de effecten gezorgd hebben. Het is dus onduidelijk 
of het geconstateerde effect toegeschreven moeten worden aan de voorbeelden die 
leerlingen krijgen door middel van feed-forward, of dat het aan de time-slots ligt 
waarbij leerlingen verplicht worden een bepaalde hoeveelheid tijd te besteden aan 
het voorwerk, het schrijven zelf en het verbeteren en verzorgen. Ook zouden de re-
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sultaten teweeg gebracht kunnen worden door de uitdaging die het werken op de 
computer biedt, of door de aanwijzingen die leerlingen krijgen voor het opsporen 
van mogelijke fouten in de tekst. 

Het is duidelijk dat de mix aan ondersteunende maatregelen effecten sorteert, 
maar er kan niet vastgesteld worden welke didactische ingreep nu beslissend is voor 
de geobserveerde vooruitgang in tekstkwaliteit. Vervolgonderzoek kan zich richten 
op de vraag welke de meest werkzame delen van TiO-schrijven zijn. Met behulp van 
bijvoorbeeld digitale observatiemethoden zou tijdens het schrijfproces nagegaan 
kunnen worden welke hulp leerlingen het meest inroepen, van welke voorbeeldtek-
sten ze gebruik maken, hoeveel tijd ze besteden aan de onderscheiden fasen van het 
schrijfproces en welke tekstcorrecties ze aanbrengen bij het verbeteren en verzorgen 
van hun teksten. Tevens zou een vergelijking gemaakt kunnen worden met andere 
schrijfprogramma’s en met tekstverwerkers. Hiermee zou dan vastgesteld kunnen 
worden of het werken met de computer de beslissende factor is of dat het juist be-
paalde didactische ingrepen in TiO-schrijven zijn die ertoe doen.

Voor de volledigheid moet vermeld worden dat tijdens de tussen- en de name-
ting in de TiO-conditie de leerlingen gebruik hebben gemaakt van TiO-schrijven. Er 
zou beredeneerd kunnen worden dat deze leerlingen ten opzichte van de andere 
condities meer voordeel hebben gehad van de ondersteuning in het schrijfproces. 
In de toekomst zou onderzocht kunnen worden of er ook op langere termijn effec-
ten zichtbaar zijn indien leerlingen geen gebruik (kunnen) maken van dit didactisch 
hulpmiddel en bijvoorbeeld een tekst schrijven op een ‘gewone’ tekstverwerker. Na-
gegaan kan worden of er op langere termijn in andere schrijfsituaties verschillen blij-
ven bestaan tussen de condities en de TiO-leerlingen op langere termijn ook betere 
opstellen schrijven.

Een van de mogelijk krachtige elementen in TiO-schrijven is het grote aantal voor-
beeldteksten die in de vorm van suggesties gegeven worden. Vervolgonderzoek zou 
zich kunnen richten op de effecten van voorbeelden die door in het computerpro-
gramma kunnen worden opgeroepen. Er zou onderzocht kunnen worden of tekst-
voorbeelden louter gekopieerd worden of juist aanleiding zijn om op goede ideeën te 
komen en input vormen voor inhoudelijke of stilistische verbeteringen. 
In TiO-schrijven zit een zogenaamde Tekstweger. Deze telt aantallen woorden, woord-
typen, zinslengte en alinealengte. De bedoeling is dat leerlingen op basis hiervan een 
extra impuls krijgen om hun tekst nog verder te verbeteren. In vervolgonderzoek zou 
nagegaan kunnen worden in hoeverre het tussentijds raadplegen van deze tellingen 
effect hebben op het schrijfgedrag van leerlingen. Tevens zouden deze tellingen ver-
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geleken kunnen worden met andere leesbaarheidsformules (zie hiervoor ook: Kraf & 
Pander Maat, 2009).

Dit onderzoek heeft zich geconcentreerd op TiO-A. Deze afdeling wordt gebruikt 
op de basisschool en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Vervolgonder-
zoek kan zich ook richten op de effecten van TiO-B, met oefeningen op het gebied 
van specifieke tekstvormen waarbij de transfer naar andere schoolvakken gemaakt 
kan worden en TiO-C waarbij leerlingen gerichte oefening en instructie krijgen op het 
gebied van grammatica. Tenslotte kan vervolgonderzoek nagaan of er in het vervolg-
onderwijs (voortgezet onderwijs) dezelfde effecten gemeten kunnen worden van het 
computerprogramma TiO-schrijven.

Omdat de leraar voornamelijk op de achtergrond functioneert, zou vervolgonderzoek 
ook kunnen nagaan welke effecten te meten zijn indien het werken met TiO-schrijven 
gecombineerd wordt met een actieve feedback van de leerkracht en van peers. In 
een onlangs verschenen onderzoek van Graham, Harris en Hebert (2011) wordt de 
effectiviteit van frequente feedback op leerlingenteksten aangetoond (zie hiervoor 
ook: Hillocks, 1986; Graham & Perin, 2007; Cho & MacArthur, 2010;  Kollar & Fischer, 
2010; Duijnhouwer, Prins & Stokking, 2010). Ook pleiten ze ervoor om in taallessen 
lezen en schrijven met elkaar te verbinden (Graham & Hebert, 2010). Het werken 
met TiO-schrijven zou ook mogelijkheden bieden dat leerlingen elkaar observeren 
welke stappen gezet worden om tot een goede tekst te komen. Dit alles overziende 
zou vervolgonderzoek zich kunnen richten op een onderwijs-leersituatie waarin TiO-
schrijven gecombineerd wordt met de didactische ondersteuning van de leraar. TiO-
schrijven wordt dan ingezet om de zogenaamde ambachtelijkheid van het schrijven te 
beoefenen. Het ondersteunende werk van de leraar richt zich op de communicatieve 
aspecten van het schrijfproces. We komen daar in de volgende paragrafen op terug.

6.3		 Consequenties	voor	het	schrijfonderwijs
Geconstateerd is dat een computerprogramma ervoor zorgt dat leerlingen in het 
basisonderwijs tot betere schrijfprestaties komen. We kunnen ons hierbij afvragen 
hoe het toch komt dat leraren niet in staat zijn om een procesgerichte schrijfdidac-
tiek in praktijk te brengen. Hiervoor zijn verschillende factoren verantwoordelijk. Zo 
kan gewezen worden op een nog niet goed doorontwikkelde schrijfdidactiek en dat 
taalmethoden fragmentarische steun bieden aan leraren. Leerkrachten zijn vaak wel 
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doordrongen van het feit dat schrijfstrategieën leerlingen kunnen helpen, maar het 
blijkt dat ze fysiek niet in staat zijn om leerlingen, met name tijdens het schrijven zelf, 
die ondersteuning te bieden die schrijvende leerlingen nodig hebben. Daar komt bij 
dat het bij schrijfopdrachten vaak ontbreekt aan een communicatieve setting waar-
door leerlingen schrijven als een kunstmatige taalactiviteit ervaren. Hiervoor hebben 
we gewezen op een vicieuze cirkel: leerlingen in het basisonderwijs leren niet goed 
schrijven, maar dat geldt ook voor het voortgezet onderwijs en het opleidingsonder-
wijs. Tevens is de druk voor leraren in het primair onderwijs groot als het gaat om het 
behalen van goede prestaties. We weten hoe lastig het is voor leraren om schrijfpro-
ducten op adequate wijze te beoordelen. Dan is het te begrijpen dat ze vooral hun 
toevlucht nemen tot die taalvaardigheden die makkelijker te toetsen zijn. Deze op-
somming van mogelijke oorzaken is verre van uitputtend. We moeten niet vergeten 
dat goed schrijfonderwijs een grote tijdsinvestering vraagt van de leerkracht. 

In de didactiek van schriftelijke taalvaardigheid wordt voortdurend gewezen op 
het belang van levensecht schrijfonderwijs. Zonder precies te weten wat daaronder 
verstaan moet worden, lijkt het vanzelfsprekend dat, als het schrijven in een com-
municatieve setting geplaatst wordt, de kansen op kwalitatief goede schrijfproducten 
zullen toenemen. De schrijver is dan gemotiveerd om aan de lezer duidelijk te maken 
wat hij wenst, vindt of te weten wil komen. Het onderwerp waarover hij schrijft krijgt 
betekenis voor hem als hij een beeld heeft van de lezer die zijn boodschap zal lezen 
en daar al dan niet op zal reageren. 

Uit een beperkte vragenlijst18 die is afgenomen bij de leerlingen van groep acht, 
blijkt dat het taalonderdeel schrijven niet erg populair is. Slechts een kwart van de 
leerlingen beleeft aan schrijven enig plezier. Leerlingen schrijven bij voorkeur verha-
len waarbij ze hun eigen fantasie kunnen gebruiken. Voor het schrijven van andere 
genres zijn ze niet altijd even gemotiveerd; bijna de helft van de leerlingen geeft aan 
vaak niet veel zin in schrijven te hebben. Ze melden dat ze het moeilijk vinden om 
goede ideeën te krijgen. Tevens vinden ze het lastig om een goed begin te schrijven 
en mooie zinnen te maken.

De problematische situatie van het schrijfonderwijs is ook een zorg van de Onder-
wijsinspectie (2011). Na het raadplegen van een groep deskundigen op het gebied 
van taaldidactiek en schrijfdidactiek in het bijzonder is een document in voorberei-
ding dat de weg opent naar het formuleren van belangrijke uitgangspunten op het 
 
18       Parallel aan de voormeting van dit onderzoek is aan alle proefpersonen een vragenlijst voorge-
legd. De resultaten van deze enquête maken geen deel uit van deze studie. We geven hier louter enkele 
tendensen weer die herkenbaar waren in de antwoorden.
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gebied van schrijfdidactiek. Net als bij TiO-schrijven wordt in dat document een lans 
gebroken voor aandacht in álle fasen van het schrijfproces. Tevens worden suggesties 
gegeven voor het handelen van de leerkracht. Met name in de fase tijdens het schrij-
ven en bij het herschrijven blijkt de begeleiding van de leraar van essentieel belang 
te zijn. Het gevaar van deze benadering is echter dat er een soort vaste receptuur zou 
bestaan waarmee alle leerlingen in een klas tegelijk bediend zouden kunnen worden.

Voor het vervolg van de discussie concentreren we ons nu op twee vragen:
1.  Welke eisen moeten we aan leraren stellen om ervoor te zorgen dat ze in staat 

en bereid zijn om een succesvolle schrijfdidactiek uit te voeren?
2.  Welke eisen moeten we stellen aan de onderwijs- leersituatie waarin schrijfon-

derwijs plaatsvindt?
De antwoorden op deze vragen zijn geïnspireerd op de resultaten die met het com-
puterprogramma TiO-schrijven zijn gerealiseerd. Dit computerprogramma bevat im-
mers een mix aan didactische maatregelen die ervoor zorgen dat leerlingen betere 
teksten produceren. Dat hebben we met dit onderzoek duidelijk aan kunnen tonen. 
Het kan daarom niet zo zijn dat uit de onderstaande opsomming aan didactische 
maatregelen één element gekozen wordt. Zowel internationale literatuur (zie onder 
andere: Graham & Perin, 2007) als de resultaten van dit onderzoek laten zien dat een 
succesvolle schrijfdidactiek bestaat uit een combinatie aan didactische maatregelen. 

Het handelen van de leraar
We zouden kunnen stellen dat de leraar kampt met een vorm van handelingsverle-
genheid. Leraren blijken zich in schrijflessen vooral te concentreren op het verdui-
delijken van de schrijfopdracht en het samen met de leerlingen verkennen van het 
schrijfonderwerp. Hulp tijdens het schrijven en aanwijzingen om opstellen te revi-
seren komen vaak niet aan de orde. Daar komen nog andere factoren bij, zoals de 
druk om doelstellingen te halen bij makkelijk toetsbare taalvaardigheid zoals spelling, 
woordenschat en begrijpend lezen, de afwezigheid van een goed uitgebalanceerde 
schrijfdidactiek en ten slotte het teleurstellende schrijfniveau van de leraar zelf. Al 
deze factoren zorgen ervoor dat de neiging bestaat om schrijflessen op het tweede 
plan te zetten. In een analyse van de Onderwijsinspectie (Henkens, 2010) wordt pijn-
lijk duidelijk dat het didactisch handelen van de leraar bij schrijfonderwijs op vele 
fronten achterblijft bij het gewenste niveau. 

Als we kijken naar de rol van de leraar bij het gebruik van TiO-schrijven, dan lijkt 
het dat de (taal-)leraar naar het tweede plan verwezen wordt. In de uitgangspun-
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ten van TiO-schrijven wordt overigens uitdrukkelijk vermeld dat de leraar niet geheel 
buitenspel wordt gezet (Bok, 2007b). Hij blijft nodig om leerlingen te motiveren, aan 
het schrijven te houden en het proces zo goed mogelijk te volgen en te waarderen. 
Desondanks neemt de computer op beslissende momenten de ondersteunende rol 
van de leraar over. Het programma geeft de schrijvende leerling die gereedschappen 
in handen om tot een goede tekst te komen. Dat is eigenlijk hetgene wat in handen 
van de (taal-)leraar zou moeten liggen.

Van het computerprogramma hebben we geleerd dat het voor de leerling van 
groot belang is om vooraf goed na te denken, te brainstormen en structuur te geven 
aan de plannen. Tijdens het schrijven is de hulp van de leraar onmisbaar. Ondanks 
het feit dat hij niet elke schrijvende leerling evenveel aandacht kan geven, moet hij 
leerlingen kunnen voorzien van aanwijzingen om bijvoorbeeld na te denken over een 
goede openingszin, om verbindingswoorden te gebruiken, om na te denken voor wie 
de tekst geschreven wordt en met welk doel de tekst geschreven wordt. Dat vraagt 
van de leraar een enorm arsenaal aan vaardigheden. Ook moet hij de beschikking 
hebben over voorbeeldteksten, tekstfragmenten en uitgebalanceerde zinnen, zodat 
hij samen met de schrijvende leerling tot goede formuleringen kan komen. Bij het 
verbeteren en verzorgen van de tekst wordt de schrijver uitgedaagd om kritisch te 
reflecteren op zijn eigen tekst. Eigenlijk vormen deze schrijfstrategieën de kern van 
het schrijverschap die door de taalleraar begeleid zouden moeten worden. Specifieke 
programma’s die ook hoge eisen stellen aan de didactische kwaliteit van de leraar 
hebben ook grote effecten aangetoond (zie onder meer Braaksma & Rijlaarsdam, 
2003; Braaksma, et al. 2004, 2007;  Rijlaarsdam, et al. 2005; Evers-Vermeul & Van 
den Bergh, 2009).

In een studie van Nijland (2011) wordt aangetoond dat leerlingen bij traditionele 
leertaken waarin de leraar een dominante rol speelt, zich vooral richten op hoe de 
taak vervuld moet worden. Leerlingen hebben de neiging om zich te spiegelen aan 
de instrumentele functie van taal die de leraar hanteert. Vaak gaat dat ten koste van 
de inhoud waar het eigenlijk om draait. Hoewel Nijland vooral onderzoek heeft ge-
daan naar mondelinge interactie in de bovenbouw van havo en vwo, valt te verwach-
ten dat dit bij schriftelijke taaltaken in de bovenbouw van het basisonderwijs net 
zo werkt. Juist bij schrijven is het nodig dat leerlingen uitgedaagd worden om meer 
exploratief te werk te gaan. Goede schrijfopdrachten moeten leerlingen uitdagen tot 
een onderzoekende aanpak; we moeten voorkomen dat ze bij schrijven blijven ste-
ken in instrumentele kwesties (zie ook Nijland, 2011). Dat betekent onder meer dat 
we terughoudend zullen moeten zijn door te kiezen voor een klassikale aanpak die 
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voor alle leerlingen hetzelfde is. 
De leraar moet doordrongen zijn van het belang van regelmatige aandacht voor 

schrijven, zodat de schrijfvaardigheid door middel van herhaling en oefening goed 
wordt onderhouden. Maar alleen onderhoud is niet genoeg, dat heeft deze studie 
wel aangetoond.  Uit onderzoek blijkt tevens dat de schrijfontwikkeling stil blijft staan 
als leerlingen schrijflessen krijgen met een traditionele didactiek. Het PPON-onder-
zoek heeft immers laten zien dat er nauwelijks verschil aan te tonen is in de kwaliteit 
van schrijfproducten van leerlingen van groep zes en die van groep acht. (Krom et 
al., 2003). Ten slotte moet de leraar de vaardigheid hebben om specifieke aanpakken 
te koppelen aan verschillende type leerlingen en type schrijvers (zie ook: Kieft & Rij-
laarsdam, 2005). Leraren dienen dus een uitgebreid didactisch arsenaal bezitten om 
leerlingen in alle fasen van het schrijfproces te ondersteunen.

We zullen ook moeten accepteren dat de variëteit aan niveaus in één klas groot 
zal zijn. Het is nog maar de vraag of het terecht is om voor alle leerlingen eenzelfde 
niveau te verlangen, nog afgezien van de kwestie dat we absoluut niet in staat zijn om 
dit niveau nauwkeurig te omschrijven en valide te toetsen. Onderzoek naar de uitwer-
king van de referentieniveaus heeft laten zien dat een relatief grote groep leerlingen 
onder 1F-niveau schrijft. Als we weten dat taal bij het leren op school een bijzonder 
belangrijke rol speelt, is dit is een zeer onwenselijke situatie. Maar we hebben ook 
aangetoond dat dit aantal onderpresterende leerlingen substantieel teruggebracht 
kan worden indien ze regelmatig oefenen en ondersteuning krijgen in alle fasen van 
het schrijfproces. Nader onderzoek is nodig om extra maatregelen te nemen om de 
leerlingen die blijvend onder 1F-niveau schrijven te ondersteunen.

Toetsen van schrijfvaardigheid
Een van de adviezen van de onderwijsinspectie is om een systeem te ontwikkelen 
waarin de schrijfvaardigheid van leerlingen op systematische wijze gevolgd kan wor-
den (Henkens, 2010). Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Bij de evaluatie 
van schrijfvaardigheid treden veel storende factoren op die het moeilijk maken om 
deze taalvaardigheid systematisch in kaart te brengen. We weten dat het zeer on-
wenselijk is om schrijfvaardigheid te meten op basis van één enkele schrijfopdracht. 
We weten ook dat het niet wenselijk is om een schrijfopdracht te laten beoordelen 
door één enkele beoordelaar. Niettemin is een goede inschatting van de schrijfvaar-
digheid van cruciaal belang bij het volgen van de schrijfprestaties van leerlingen (zie 
ook Graham, Harris & Hebert 2011). Net als bij het inzetten van een effectieve didac-
tiek, waarbij we moeten denken aan een combinatie van allerlei ondersteunende 
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maatregelen, moeten we bij het beoordelen gebruik maken van een diversiteit van 
beoordelingsvormen. Eerst en vooral moeten tekstoordelen gebruikt worden om de 
schrijfontwikkeling van de leerling te volgen (de zogenaamde formatieve toetsing) 
en niet zozeer om leerlingen af te rekenen op hun schrijfvaardigheid (summatieve 
toetsing). Aan de andere kant moeten we accepteren dat we niet precies weten hoe 
de schrijfvaardigheid van een kind zich precies ontwikkelt. 

We zijn kritisch over het inzetten van meerkeuzetoetsen om de schrijfvaardig-
heid te meten. Aan de ene kant zijn we positief zijn over de inhoudelijke validiteit 
van deze toets, maar aan de andere kant zijn we zeer kritisch over de criteriumvali-
diteit. We hebben niet aan kunnen tonen dat we met deze toets iets kunnen zeggen 
over de schrijfvaardigheid. We zien wel mogelijkheden om de schrijfvaardigheid te 
meten met verschillende directe metingen, waarbij het schrijfproduct van de leer-
ling het uitgangspunt is van de beoordeling. De meerkeuzetoets schrijfvaardigheid 
maakt ook deel uit van de Cito Eindtoets basisonderwijs. Gezien de vraagtekens die 
gezet kunnen worden bij de voorspellende waarde van deze toetsvorm op de schrijf-
vaardigheid is het niet wenselijk om deze toets in te zetten bij de advisering voor de 
vervolgopleiding van individuele leerlingen. Opvallend is dat het onderzoek van de 
onderwijsinspectie (Henkens 2010) erkent geen verband te hebben gevonden tus-
sen de kwaliteit van het schrijfonderwijs en de resultaten van een meerkeuzetoets 
schrijfvaardigheid zoals die in Cito Eindtoets wordt afgenomen. 

Scholing van leraren
Zoals hiervoor duidelijk is geworden is de oorzaak van een falende didactiek in de 
basisschool ook te wijten aan de opleiding en de nascholing van de leraren. Zoals 
Van der Leeuw (2006) en Smits (2009) signaleerden, kunnen er vraagtekens gezet 
worden bij de dagelijkse opleidingspraktijk van het schrijven. In de opleiding is er wel 
aandacht voor schrijven als middel om kennis voort te brengen. In het sociaal-con-
structivistisch paradigma dat op veel pabo’s gebruikt wordt, gaat men ervan uit dat 
studenten leren van theorie en praktijk van het onderwijzen door erover te schrijven. 
Door middel van schrijven construeert de student immers belangrijke concepten in 
zijn hoofd die in de praktijk van belang zijn bij het ondersteunen van leerprocessen bij 
leerlingen in het basisonderwijs. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat studenten in de 
schoolcarrière die voorafgaat aan de lerarenopleiding zoveel expliciete en impliciete 
kennis over schrijven hebben opgedaan dat ze in staat zijn op adequate wijze hun 
gedachten aan papier toe te vertrouwen. Gezien het feit dat periodieke peilingen van 
het onderwijsniveau al mankementen signaleren in de schrijfontwikkeling van elf- 
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en twaalfjarige kinderen, mogen we niet al te optimistisch zijn over deze impliciete 
en expliciete kennis en vaardigheid op het gebied van schrijven bij pabostudenten. 
Smits (2009) merkt op dat geschreven teksten op de pabo louter een vastleggende en 
controlerende functie hebben en dat het schrijven te fragmentarisch in de opleiding 
aan bod komt. Meestringa (2011) signaleert dat schrijftaken in het hoger onderwijs 
vaak voorzien worden van formele eisen en dat het ontbreekt aan aanwijzingen om 
de tekst inhoudelijk vorm te geven. Van der Leeuw (2007) wijst ook op onduidelijke 
schrijfopdrachten in de opleiding en het ontbreken van feedback op teksten. Het ge-
bruik van vaste formats op de pabo zorgen ervoor dat studenten een stapelstructuur 
(cf. Hillocks, 1995) aanbrengen in hun teksten. Deze formats zouden juist een rem 
zetten op de schrijfontwikkeling van studenten. Hiervoor hebben we al gewezen op 
het bestaan van een vicieuze cirkel. Leerlingen in het basisonderwijs bereiken niet 
het niveau dat van het verwacht mag worden, maar ze krijgen schrijflessen van een 
leraar die zelf ook niet geleerd heeft om goed te schrijven.

In de opleiding zou de aanstaande taalleraar van de basisschool greep moeten 
krijgen op het schrijfproces als complexe taalvaardigheid. Enerzijds betekent dit dat 
de schrijfvaardigheid in de opleiding op een niveau dient te zijn zoals omschreven 
in het referentiekader (Meijerink, 2009). Het zogenaamde 4F-niveau veronderstelt 
dat studenten goed gestructureerde teksten kunnen schrijven over uiteenlopende 
onderwerpen uit de beroepsopleiding en dat zij standpunten kunnen uitwerken en 
ondersteunen met argumenten en voorbeelden (zie ook Meestringa, 2011). Ander-
zijds moeten studenten middelen in handen krijgen om schrijvende leerlingen in het 
basisonderwijs te instrueren en te begeleiden. De inzet van het schrijfprogramma 
TiO-schrijven zou hierbij een tweeledige functie kunnen hebben. Op de eerste plaats 
kan dit programma de functie krijgen om de eigen schrijfvaardigheid van de pabostu-
denten op het 4F-niveau te krijgen. Daarnaast kunnen schrijfactiviteiten van studen-
ten binnen TiO-schrijven gericht worden op het didactiseren van schrijfprocessen. 
Daarbij kunnen kwesties en schrijfopdrachten aan de orde komen die duidelijk ma-
ken welke deelprocessen van belang zijn en op welke wijze leraren in spe die proces-
sen kunnen ondersteunen. 

Onderwijs-leersituatie
Op de eerste plaats moet er eenstemmigheid zijn over de schrijfdoelen die behaald 
moeten worden. De kerndoelen en het Referentiekader (Meijerink, 2008) geven 
richting aan die eisen. Aan het eind van de basisschool dienen alle leerlingen het 
zogenaamde 1F-niveau bereikt te hebben. Helaas gaat het Referentiekader nogal 
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makkelijk voorbij aan het feit dat schrijfvaardigheid uiterst moeilijk is te toetsen. Een 
ander punt van kritiek op dit kader is dat er weinig ruimte geboden wordt voor de zo-
genaamde basale schrijfvaardigheid, dat wil zeggen de vaardigheid om ideeën en ge-
dachten op papier te zetten. Het Referentiekader onderscheidt vier soorten schrijfta-
ken: correspondentie, formulieren, verslagen en werkstukken, alsmede vrij schrijven. 
De neiging zou kunnen bestaan om allerlei vormvereisten voorrang te geven boven 
het vrije schrijven. TiO-schrijven pleit er juist voor om beginnende schrijvers nog niet 
te belasten met allerlei ingewikkelde vormkenmerken en ze alle ruimte te geven om 
met behulp van zelfgekozen onderwerpen hun gedachten op samenhangende wijze 
te formuleren. De cognitieve belasting bij schrijven moet goed gereguleerd worden. 
Dat betekent dat leerlingen niet overladen moeten worden met deelopdrachten op 
het gebied van spelling, grammatica, stijl, interpunctie en vormgeving in een schrijf-
taak waarbij ook een veelheid aan andere deelprocessen betrokken zijn. De cogni-
tieve belasting neemt af naarmate de schrijftaak geconcentreerd is op de kern van de 
taak, waarbij de instructie gedoseerd wordt en schrijfopdrachten gefaseerd worden 
aangeboden (Kellogg, 1994; Paas & Van Merriënboer, 1994; Van den Bergh et al. 2009). 

Taalmethoden
In 2007 werd geconstateerd dat bijna de helft van de basisscholen werkte met ver-
ouderde taalmethoden (Duijser, 2007). Als we de schrijflessen in modernere taalme-
thoden beschouwen dan valt op dat vaak gewerkt wordt met een stappenplan. In 
veel gevallen werkt dit als een keurslijf dat voor veel leerlingen na verloop van tijd 
gaat vervelen. De obstructieve houding van sommige leerlingen in de PPI-conditie 
kan hierdoor verklaard worden. Daarnaast blijkt dat methoden houvast bieden bij de 
meer formele vormkenmerken van een tekst. In navolging van Nijland (2011) hebben 
we hiervoor al gewezen op het instrumentele karakter van schrijfopdrachten. Bijvoor-
beeld de methode Taalverhaal (Van den Bergh, 2006b) onderscheidt drie domeinen: 
de inhoud van de tekst, de vorm en structuur van de tekst en de stijl van de tekst. 
In de uitwerking hiervan worden vaste vormkenmerken genoemd die de schrijvers 
in acht moeten nemen in het schrijfproces. Van leerlingen uit groep zeven en acht 
wordt verwacht dat ze naast de noodzakelijke inhoudselementen aandacht hebben 
voor de opbouw, alinea-indeling en uiterlijke verzorging. Al deze elementen tegelijk 
zorgen voor een te grote mentale belasting. De leraar zal de schrijfopdracht dus zo 
moeten formuleren en omwerken dat deze door de leerlingen in redelijke mate is uit 
te voeren. Ruimte voor vrij schrijven in de taalmethode is er wel, maar het speelt een 
ondergeschikte rol. Voor het schrijfplan wordt de zogenaamde VAD-aanpak (vraag – 
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antwoord – detail) voorgesteld. Ook hier geldt het bezwaar dat het strak vasthouden 
aan de strategie bij elke tekst die geschreven moet worden makkelijk een afstom-
pende werking kan hebben, waardoor de strategie niet meer werkzaam is en con-
traproductief kan werken. Het is juist de verdienste van TiO-schrijven om een open 
structuur aan te bieden, waarbij leerlingen een grote mate van keuzevrijheid hebben.

Een hardnekkig verschijnsel in het werken met taalmethoden is het feit dat een 
schrijfopdracht in het bestek van één taalles van 45 minuten per se klaar moet zijn. 
In veel gevallen gaat dat ten koste van de laatste, en misschien wel belangrijkste 
fase van het schrijven: het herschrijven en verzorgen van de tekst. Een van de sterke 
punten van het computerprogramma TiO-schrijven is het werken met zogenaamde 
time-slots. Leerlingen zijn verplicht om een bepaalde minimale tijd te besteden aan 
de voorbereidingen van het schrijven, het schrijven zelf en het verbeteren en verzor-
gen van hun tekst.

Een ander krachtig element van TiO-schrijven is dat leerlingen voortdurend goede 
voorbeelden kunnen raadplegen. Veel schrijflessen in taalmethoden zouden hiermee 
verrijkt kunnen worden. Ook de leraar zou een brede waaier aan goede voorbeeld-
teksten voorhanden moeten hebben. Angst voor kritiekloos kopiëren is waarschijnlijk 
de reden dat er in de dagelijkse praktijk niet veel gebruik gemaakt wordt van goede 
voorbeelden. Met name de uitgave van Kouwenberg en Hoogeveen (2007) Denken 
met je vingers biedt een rijk palet aan jeugdliteraire teksten om leerlingen te inspire-
ren in schrijflessen.

De schrijvende leerling
Van Gelderen, Paus en Oosterlo (2010) hebben een poging gedaan om de eisen van 
het Referentiekader om te werken in een leerlijn schrijven. Terecht merken zij op dat 
de individuele groei van de schrijfvaardigheid niet opgevat mag worden als een line-
aire ontwikkelingslijn waarlangs alle leerlingen op dezelfde wijze hun schrijfvaardig-
heid ontwikkelen (zie ook Verheyden, 2010). Het is niet voor niets dat TiO-schrijven 
ruimte geeft aan de individuele ontplooiingskansen van de schrijvende leerling en de 
schrijver het gevoel van eigenaarschap geeft. 

Feitelijk zien leerlingen zich geplaatst voor een dubbele taak. Door middel van 
schrijven moeten ze leren om te schrijven. Er wordt van hen verwacht dat ze een 
goede tekst opleveren en daarnaast procedures leren om tot zo’n tekst te komen. 
Het voordeel van TiO-schrijven is dat leerlingen hulp kunnen inroepen op het mo-
ment dat ze die hulp nodig denken te hebben. We hebben hiervoor al betoogd dat 
het juist de leraar is die de hulp en ondersteuning moet bieden vanuit zijn eigen  
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vakdidactische professionaliteit en vanuit zijn eigen schrijfervaring. 
Aan de andere kant zijn er in het verleden opvallende resultaten behaald met 

didactische ingrepen die in TiO lastiger zijn uit te voeren, maar in een klassikale of 
groepssetting gemakkelijker in praktijk zijn te brengen. Couzijn (1995) en Braaksma 
(2004) breken een lans voor het zogenaamde observerend leren, waarbij leerlingen 
bij elkaar kijken hoe een schrijftaak uitgevoerd wordt. Het blijkt dat bijvoorbeeld 
hardop denkend schrijven in tweetallen een leerzame schrijfactiviteit is. Degene die 
verwoordt wat hij doet tijdens het schrijven wordt gedwongen om de schrijfstrate-
gieën onder woorden te brengen; voor degene die luistert, kijkt en observeert kan 
inzichtelijk gemaakt worden hoe hij een andere schrijftaak in de toekomst aan zou 
kunnen pakken. Het is gebleken dat ervaren en minder ervaren schrijvers kunnen 
profiteren van deze aanpak. Overigens geeft Rodermond (2009) het advies om deze 
werkwijze ook bij TiO-schrijven toe te passen.

Feedback op schrijven door de leraar en/of medeleerlingen blijkt een effectieve 
aanpak te zijn. Onderzoek heeft laten zien dat leraren nogal snel geneigd zijn om 
feedback op vormkenmerken van de tekst te geven (Krikhaar & Bruggink, 2011). Juist 
een inhoudelijke reactie en feedback over de doel- en publiekgerichtheid zijn erg 
effectief om leerlingen te stimuleren om hun tekst te verbeteren (zie ook Graham, 
Harris & Hebert 2011). Een andere manier van feedback in een meer communica-
tieve situatie is onderzocht door Evers-Vermeul en Van den Bergh (2009). Zij hebben 
positieve effecten laten zien in een setting waarbij leerlingen elkaar feedback gaven 
op de kwaliteit van het schrijfproduct en waarbij de schrijver zijn tekst herschreef op 
basis van de feedback van medeleerlingen.

TiO-schrijven heeft laten zien dat het verbeteren en verzorgen van teksten een 
krachtig middel is om een goede tekst te schrijven. Maar de schrijver ziet zich in zijn 
eentje voor die lastige taak geplaatst. In elk geval moeten leerlingen gemotiveerd 
worden om aan deze fase van het schrijven voldoende tijd en aandacht te besteden. 
Het is echter geen activiteit die leerlingen automatisch uitvoeren. TiO-schrijven poogt 
door middel van het markeren van riskante plaatsen in de tekst aan te geven welke 
plaatsen in de tekst verbeterd zouden kunnen worden. In vervolgonderzoek dat zich 
bijvoorbeeld richt op het reviseren van teksten, kan nagegaan worden welke effecten 
gemeten worden als schrijvende leerlingen gerichter moeten reflecteren op eigen 
teksten waarmee de bewustwording van hun eigen schrijfkwaliteiten gestimuleerd 
wordt.
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6.4		 Ten	slotte
Wekelijks een jaar lang werken met TiO-schrijven zorgt ervoor dat de helft van de 
leerlingen het 1S-niveau behaalt. Indien leerlingen bij het schrijven ondersteund 
worden met een combinatie aan didactische maatregelen ter ondersteuning van het 
schrijfproces kunnen ze dus enorm vooruitgaan. Het is dan ook jammer dat veel leer-
lingen in veel klassen dergelijke hulp onthouden wordt. Dat betekent dat de didacti-
sche ondersteuning van de leraar in schrijflessen moet worden verbeterd. Hij moet 
een uitgebreid repertoire bezitten aan didactische en creatieve maatregelen op het 
gebied van onderwerpen, genres, groeperingsvormen, didactische ingrepen bij pre-
writing activiteiten, het schrijven zelf en feedback voor het herschrijven en verzorgen 
van teksten. Het programma TiO-schrijven is in staat gebleken de mix aan didactische 
maatregelen te verwerken in een computerprogramma. Hier zouden leermiddelen 
(met name taalmethoden) van kunnen leren. Maar tevens moet vastgesteld worden 
dat de flexibele mogelijkheden van een computer nooit in een leerboek verwezenlijkt 
kunnen worden. 

Het lijkt zo te zijn dat in TiO-schrijven er nauwelijks sprake is van een commu-
nicatieve setting. Het programma benadert het schrijfproces als een individuele en 
ambachtelijke bezigheid. Het doel van het programma is om de leerling zo veel mo-
gelijk te prikkelen om zijn gedachten helder, gestructureerd en overtuigd ‘op papier’ 
te zetten. Daarbij staat de leraar aan de zijlijn, terwijl hij toch de spin in het web zou 
moeten zijn om het verschil te maken in de communicatieve setting in schrijflessen. 

Een combinatie van het inzetten van TiO-schrijven en de didactische ondersteu-
ning van een goed toegeruste leraar kan zorgen voor een ideale schrijfomgeving. De 
leerling kan in het computerprogramma voorbeeldteksten en voorbeeldfragmenten 
oproepen die hij kan gebruiken in zijn tekst. Hij profiteert van de feed-forward die het 
programma hem biedt. De leraar kan zich concentreren op de meer communicatieve 
functies van het schrijven zoals we hierboven beschreven hebben. We denken dan 
aan het verkennen van het onderwerp en de schrijftaak, het bepalen van de publiek- 
en doelgerichtheid van de tekst en het inzetten van feedback, met name in de fase 
van het verbeteren en verzorgen van de tekst.

Het is de ambitie van TiO-schrijven om voor leerlingen een uitdagende en rijke 
leeromgeving te creëren. Ondanks het feit dat de vormgeving van het computerpro-
gramma niet met allerlei toeters en bellen is omgeven, blijkt uit observaties dat leer-
lingen iedere keer weer de motivatie hadden om achter de computer hun verhaal te 
vertellen. Hier en daar traden overigens ook sleurverschijnselen op. De leerlingen 
die onder leiding van de leraar met een traditionele aanpak werkten, konden die 
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motivatie veel moeilijker vasthouden. Kennelijk vormt het werken op de computer, al 
dan niet in combinatie met een specifiek schrijfprogramma, zoals TiO-schrijven, een 
extra uitdaging voor leerlingen om langer en gemotiveerder aan het werk te blijven. 
Dat betekent dat scholen die niet kiezen voor TiO-schrijven toch kunnen overwegen 
om de computer in te zetten bij schrijflessen. Internationale reviews laten zien dat dit 
ook effecten heeft op de schrijfprestaties van leerlingen (Goldberg, Russell & Cook, 
2003; Van Schooten et al. 2004; Martens, 2007; Walcot & Wilkie, 2009).

TiO-schrijven heeft ons de weg gewezen naar een succesvolle aanpak van het schrijf-
onderwijs. De schrijfresultaten van leerlingen die een jaar lang met dit computer-
programma hebben gewerkt zijn zeer hoopvol, al is meer onderzoek nodig naar het 
waarom van die effecten. Toekomstig schrijfonderzoek moet zich richten op het 
versterken van de schrijfdidactiek en niet in de laatste plaats op de scholing en na-
scholing van de leraar. Gezien het belang van een goede schrijfvaardigheid voor het 
schoolsucces van leerlingen is het belangrijk dat er toekomstig ontwerp- en effecton-
derzoek op dit gebied wordt uitgevoerd. Mogelijk dat de computer in zijn algemeen-
heid en TiO-schrijven in het bijzonder hier een bijdrage aan kunnen leveren in de 
vorm van blended learning.
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1. SCHRIJFOPDRACHTEN

Bijlage 1 bevat de vier schrijfopdrachten die in dit onderzoek zijn gebruikt in de voor- 
tussen en nameting. Hier is volstaan met de integrale weergave van de schrijfop-
drachten van de voormeting:

- Bijlage 1A Schrijfopdracht “Smurfen” 
- Bijlage 1B Schrijfopdracht “Limuren en Veengasten” 
- Bijlage 1C Schrijfopdracht “Schrik” 
- Bijlage 1D Schrijfopdracht “Snoepen” 

De opdrachten van de tussenmetingen betroffen onderwerpvarianten.
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BIJLAGE 1A. SCHRIJFOPDRACHT S1A “SMURFEN” 

Deze schrijfopdracht is in de voormeting gebruikt. S1B (tussenmeting) heette “Supe-
roil” en S1C (eindmeting) heette “Smikkel”.

Stel je voor ...
Je vader doet wekelijks inkopen bij de supermarkt (SuperCoop) om de hoek. Voor 
elke vijfentwintig euro ontvangt hij een mini-Smurf (verpakt in een zakje). Je hebt 
inmiddels al een hele verzameling maar je mist nog twee smurfen: de Brilsmurf en 
Grote Smurf. Natuurlijk hoop je ook op de Gouden Smurf. Als je de Gouden Smurf 
hebt, maak je kans om een digitale fotocamera te winnen. Elke vrijdag kijk je nieuws-
gierig in de boodschappentas welke Smurfen je bij je verzameling kunt zetten.
In de folder van Supermarkt “SUPERCOOP” staat:

SPAAR SMURFEN EN MAAK KANS OP EEN PRACHTIGE DIGITALE CAMERA!

Zo werkt het:

 Bij elke 25 euro aan boodschappen, ontvangt u een zakje met een Smurf. Zo kunt u uw 

kinderen verrassen met een prachtige verzameling van deze populaire poppetjes.

 Heeft u een Gouden Smurf, dan maakt u kans op een digitale camera van 4.0  megapixels!

Stuur uw Gouden Smurf in een gefrankeerde envelop naar:

 SMURF SPAARACTIE

 postbus 3333

 1273 AD Etten-Leur

 Stuur ook EUR 0,80 aan postzegels mee voor de portokosten. Vermeld duidelijk uw   

naam, adres, postcode en woonplaats en u krijgt vóór 1 mei 2008 bericht of u een   

camera hebt gewonnen. Deze actie loopt tot 20 april 2008.

Je hoort op 15 april van je vader dat de zakjes met Smurfen op waren. Hij heeft een 
kassabon meegekregen met een stempel, zodat je later de Smurfen alsnog kunt krij-
gen. Hij heeft in totaal 110,34 euro aan boodschappen uitgegeven. 
Je besluit de kassabon op te sturen met de vraag om vóór 20 april nog zakjes met 
Smurfen te kunnen ontvangen. Je hoopt natuurlijk op een Gouden Smurf!

Opdracht.
Schrijf een briefje dat je meestuurt met de kassabon van 15 april. Leg uit dat bij Su-
perCoop om de hoek de Smurfen op waren. Overtuig de firma SUPERCOOP ervan dat 
je vóór de sluitingsdatum van de actie de zakjes met Surfen wilt ontvangen .
Schrijf daarna de envelop.
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BIJLAGE	1B.	SCHRIJFOPDRACHT	S2A	“Limuren	en	Veengasten”	

Deze schrijfopdracht is in de voormeting gebruikt. S2B (tussenmeting) heette “Hout-
kappers en boomvrienden” en S2C (eindmeting) heette “Tigoren en Girakken”.

Stel je voor ... In een schoolkrant staat een prijsvraag:

PRIJSVRAAG DE LIMUREN EN VEENGASTEN

Ken je ze nog, de Limuren en Veengasten?

We zijn weer bezig met een nieuw avontuur van de Limuren en Veengasten.

 We hebben de titel al bedacht. En we weten welke hoofdpersonen erin meespelen. Het  

eerste deel van het avontuur is al klaar.

De rest van het verhaal moet nog worden gemaakt. Doe jij dat?

Wat moet je weten?

De Limuren zijn echte handballers. Ze leven in de Limuurstraat.

Ze rijden op mountainbikes en oefenen regelmatig om zo hard mogelijk te kunnen gooien. 

Jan Jakes uit de Limuurstraat 8 is hun aanvoerder. Jan Jakes is groot, sterk en kan hard gooien.

De Veengasten zijn voetballers – jongens en meisjes door elkaar. De Veengasten hebben wei-

nig met handbal en maken vaak ruzie met de Limuren. Ze wonen allemaal in de Veenstraat. 

Ze fietsen allemaal op een omafiets en hebben altijd een voetbal bij zich.  Maja Verwer is hun 

aanvoerder. Maja is lang en lenig en heeft een heel goed spelinzicht

Wat moet je doen?

Op de bladzijde hierachter begint een nieuw avontuur van de Limuren en de Veengasten. Het 

nieuwe avontuur heet: “Het vervuilde sportveld”.

Deel 1 is al geschreven. Lees dat eerst.

Verzin daarna zelf de delen 2, 3 en 4 van het avontuur en schrijf die op.

Boven elk deel staat al hoe het heet.

Deel 1 heet: ‘Het bezoek van Maja’.

Deel 2 heet: ‘Waardoor het sportveld onbespeelbaar was.

Deel 3 heet: ‘Op zoek naar de vergiftiger’.

Deel 4 heet: ‘De ramp gestopt.’

Je weet dus al een beetje waar het avontuur over moet gaan. 

De hoofdpersonen Jan Jakes en Maja Verwer moeten er in voorkomen. Op de tekeningen 

zie je hoe ze er uitzien. Houd ook rekening met de eigenschappen en karaktertrekken van de 

hoofdpersonen. Lees nu eerst deel 1. Schrijf daarna deel 2, 3 en 4.
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Het vervuilde sportveld

Deel 1 Het bezoek van Maja

Jan Jakes van de Limuren hing verveeld over zijn mountainbike. Naast hem lag een nieuwe, 

glimmende handbal. Plotseling klonk er een luid geklingel. Maja van de Veengasten kwam 

druk gebarend aanrijden op haar omafiets. Aan het begin van de Limuurstraat stopte ze. Jan 

Jakes, pakte zijn nieuwe bal, klom op zijn mountainbike en fietste langzaam naar haar toe. 

Maja sprong intussen lenig van haar omafiets en wachtte tot Jan Jakes dichterbij was.

“Hé Jan, sta stil!”, riep Maja hem van verre toe. “Luister naar me. Ik kom niet om ruzie te ma-

ken. Er is een probleem met ons sportveld, waar jullie soms ook handballen. Ik heb gezien dat 

er vlak naast het sportveld afval gedumpt is. Er zijn nu al bruine plekken in het gras te zien. 

Dus dat is niet in de haak! Laten we onze ruzie vergeten en samen kijken hoe we deze ramp 

kunnen stoppen.” Jan Jakes zag wel dat Maja serieus was. Wat een ramp! Vlug antwoordde 

hij: “Laten we samen gaan uitzoeken wat er aan de hand is.”
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BIJLAGE 1C. SCHRIJFOPDRACHT S3A “SCHRIK” 

Deze schrijfopdracht is in de voormeting gebruikt. S3B (tussenmeting) heette “Be-
trapt!” en S3C (eindmeting) heette “Alleen thuis”.

Een harige verrassing

Het is hartje winter. Marnix heeft tot negen uur tv gekeken. Morgen om acht uur moet hij 

weer op de fiets zitten om op tijd op school te zijn. Hij loopt naar de badkamer om zijn tan-

den te poetsen. Hij verlangt nu wel naar een warm bed.

Als hij zijn slaapkamer binnenkomt en het dekbed openslaat, blijft hij verstijfd staan: een 

vette spin op zijn kussen. Het liefst zou hij het uitroepen van schrik! Wat moet hij nu doen? 

Om hulp roepen, snel wegrennen, bij zijn ouders in bed kruipen…?

Ben jij ook wel eens enorm geschrokken van iets wat je niet verwacht had? Beschrijf hieron-

der je belevenissen. Bedenk zelf een pakkende titel.
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BIJLAGE 1D. SCHRIJFOPDRACHT S4A “SNOEPEN” 

Deze schrijfopdracht is in de voormeting gebruikt. S4B (tussenmeting) heette “Ro-
ken” en S4C (eindmeting) heette “Klikken”.

Lees dit eerst.

Stel je voor: je leraar of lerares wil in jouw klas gaan leren om te discussiëren. Dat gaat het 

handigst met het gebruik van een stelling. Een stelling is een prikkelende uitspraak over een 

onderwerp. Je kunt hier vóór of tegen zijn.

De stelling luidt: Als je weet dat kinderen op steeds jongere leeftijd te dik zijn, zou de vrije 

verkoop van snoep in supermarkten verboden moeten worden voor kinderen onder de 

veertien jaar.

Je wilt de discussie met de klas goed voorbereiden. Je schrijft nu een opstel waarin je na-

denkt over de argumenten vóór en tegen de stelling. Je besluit je opstel met een conclusie. 

Dat is jouw persoonlijke mening over de stelling. 

Het is handig om je opstel te beginnen met een kort verhaaltje over een kind dat voor haar 

vrienden en voor zichzelf snoep koopt in een supermarkt.
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BIJLAGE 2. INSTRUCTIES OVERTYPEN LEERLINGENTEKSTEN    
  
     
Algemene instructies:

-  Per schrijftekst van één leerling maak je één bestand (bestandsnaam is dezelfde 
als de leerlingcode+ toetscode)

-  Vervang de naam van de leerling door een leerlingcode + toetscode. De toets-
codes zijn als volgt:

 1C = Smikkel      
 2C = Tigoren en Girakken 
 3C = Vrije opdracht 
 4C = Argumenteren 

-  Coderen gaat als volgt <leerlingcode> streepje <toetscode> dus bijvoorbeeld: 
<BSD23-2B> (Links bovenaan: let op de haken! daarna een witregel, waarna je 
met het uittypen van de leerlingtekst kunt beginnen)

-  Houd op het aangeleverde excelbestand nauwkeurig bij welke tekst je hebt uit-
getypt (zet een x in het betreffende hokje).

-  Mocht een leerling in de lijst ontbreken, neem dan contact op met ondergete-
kende.

- Verstuur alle bestanden via de mail aan tjm.pullens@avans.nl 

Type-instructies.
Probeer alle geschreven leerlingteksten zo nauwkeurig mogelijk uit te typen
Wees nauwkeurig, dat wil Hanteer lettertype Verdana lettergrootte 11.
zeggen:

- Gebruik hoofdletters en kleine letters zoals de leerling dat ook gedaan heeft.
-  Gebruik punten, komma’s, aanhalingstekens etc. zoals de leerling dat ook ge-

daan heeft.
-  Daar waar een leerling een woord of letter doorgehaald heeft: doe dat ook (kijk 

bij: opmaak-lettertype-doorhalen). Mocht een leerling een woord doorgestreept 
hebben en het goede woord erboven geplaatst hebben; zet dan het erboven ge-
plaatste woord achter het doorgehaalde woord.

-  Gebruik dezelfde regellengte als in de leerlingtekst. Dus begint een leerling op 
een nieuwe regel: doe dat ook zo (gebruik daarvoor de Enter-toets; de zoge-
naamde harde return)

- Gebruik lege regels als de leerling dat ook heeft gedaan.
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- Heeft een leerling ingesprongen: doe dat ook (gebruik de ‘Tab’- toets)
- Heeft de leerling een tekeningetje gemaakt. Typ dan: <tekening> 
- Heeft een leerling zijn eigen naam in de tekst gebruikt, zet dan: <naam leerling>
- Markeer onleesbare woorden met XXX (hoofdletters X)
- Heeft een leerling een handtekening gebruikt? Typ dan: <handtekening>
- Kopieer spellingfouten en interpunctiefouten.
- Heeft een leerling ’Type-Ex’ gebruikt: dat mag je negeren.
- De overgang naar een nieuwe bladzijde hoef je niet te markeren.
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BIJLAGE 3. BEOORDELINGSMODELLEN SCHAALBEOORDELINGEN.

Voor de vier series schrijfopdrachten zijn vier verschillende beoordelingsmodellen 
vervaardigd. Voor elk model is aangegeven welke elementen in de beoordeling mee-
gewogen moesten worden. Tevens zijn voorbeeldopstellen meegeleverd op basis 
waarvan een schaaloordeel uitgesproken moest worden.

Bijlage 3A: 
Bijlage 3B:
Bijlage 3C:
Bijlage 3D:
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BIJLAGE	3A.	BEOORDELING	SCHRIJFOPDRACHTEN	1-REEKS	(BRIEF)

Schrijfopdracht.
Leerlingen wordt gevraagd een brief te schrijven. Je beoordeelt op de volgende as-
pecten:

- Begrijpelijkheid
- Gebruik vaste briefgegevens:

 adresgegevens van ontvanger en verzender
 datum 
 aanhef en afsluiting

- Het probleem moet geschetst worden.
-  Er moet een concrete vraag gesteld worden: leerlingen moeten immers een 

overtuigende / aansporende tekst schrijven
- Vormconventies (spelling, interpunctie en opmaak) moeten in orde zijn.

Beoordeling.
Aan de achterzijde zie je een ‘grijze leerlingtekst’. Dit is een gemiddeld uitgewerkte 
tekst (waardering: 100 punten). Hij is niet goed of slecht. Er zitten enkele goede en 
enkele slechte elementen in. Beoordeel nu zelf het pakketje leerlingteksten. Ze kun-
nen over de drie bovenstaande onderwerpen gaan. Bepaal nu of deze teksten beter 
of slechter zijn dan de grijze tekst:

- de slechtere tekst krijgt een beoordeling onder 100 pnt.
- de betere tekst krijgt een beoordeling boven 100 pnt.

Voor de beoordeling gebruik je dus géén schoolcijfers!
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 situatie actie vraag 
Opdracht 1A 
“Smurfen” 

Supermarkt  
SuperCoop 

Een Smurf voor elke 25 euro 
boodschappen; de Gouden 
Smurf geeft kans op een 
digitale camera 

Smurfen waren op: je 
hebt recht op 4 smurfen. 
Vóór 20 april wil je 
zakjes met smurfen 
ontvangen 

Opdracht 1B 
“Musical in 
Efteling-theater” 
 

Benzinestation 
Super-Oil 

Een sticker bij elke 10 liter 
brandstof; 10 stickers: gratis 
naar De Efteling 

Stickers waren op: je 
hebt recht op 3 stickers. 
Vóór 30 dec wil je de 
stickers ontvangen 

Opdracht 1C 
“Smikkel” 

Winkels verkopen 
Smikkel-repen 

Een spaarpunt bij elke 
Smikkel-reep; 10 punten 
levert een gratis muziek CD 
op 

Op Smikkelrepen zitten 
geen spaarpunten meer. 
Je stuurt 8 punten en 2 
wikkels om toch een CD 
te krijgen. 
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Je noteert op elke leerlingtekst: 
- jouw persoonlijke beoordelaarscode en 
- het aantal toegekende punten + de aanduiding voor spelling

 
BSE07-1A

Hallo firma van Super Coop mijn vader heeft

inkopen gedaan bij uw winkel maar de smurffen

waren op. En men vader heef de bon gekregen en 

het bedrag was €110,34 daarom vraag ik u als

u in ons smurffen zou kunnen stuuren
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BEOORDELING ‘GRIJZE TEKST’: 100 PNT.

Pluspunten:

-  Het probleem wordt adequaat beschreven: de Smurfen van de spaaractie zijn op; 

schrijver wil graag Smurfen ontvangen (aantal wordt niet genoemd).

- Er wordt een redelijk duidelijke vraag gesteld

- De brief heeft een aanhef.

- Envelop: voldoende (met doorhalingen)

Minpunten:

-  De beschrijving van het probleem blijft nogal impliciet: er wordt geen expliciete 

relatie gelegd tussen het aankoopbedrag, de te ontvangen Smurfen of de Gouden 

Smurf waarmee je kans maakt op een digitale camera.

- De overtuiging ontbreekt

- Brief is te kort / te beknopt

- De afsluiting ontbreekt

- Briefdatum en einddatum ontbreken

- Adres afzender ontbreekt

- Spelling, interpunctie en opmaak zijn zwak.
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BIJLAGE	3B.	BEOORDELING	SCHRIJFOPDRACHTEN	2-REEKS	(VERHAAL	AFMAKEN)

Schrijfopdracht.
Leerlingen wordt gevraagd een avontuurlijk verhaal te schrijven. Je beoordeelt op de 
volgende aspecten:

- Begrijpelijkheid
- Er worden drie delen beschreven:

 1. Het probleem moet geschetst worden;
 2.  Er moet verteld worden hoe de vergiftiger / brandstichter opgespoord 

wordt;
 3. Er moet een oplossing voor het probleem beschreven worden.

-  De karaktertrekken en eigenschappen van de hoofdpersonen moeten worden 
gebruikt in het verhaal.

-  Het moet een boeiend verhaal zijn (boeiende elementen zijn bijv.: directe rede, 
cliff-hangers, climax, spanning, emotie, persoonlijke kijk, verrassend standpun-
ten, originaliteit, tijdsverloop etc.)

Beoordeling.
Aan de achterzijde zie je een ‘grijze leerlingtekst’. Dit is een gemiddeld uitgewerkte 
tekst (waardering: 100 punten). Hij is niet goed of slecht. Er zitten enkele goede en 
enkele slechte elementen in. 
Beoordeel nu zelf het pakketje leerlingteksten. Ze kunnen over de drie bovenstaande 
onderwerpen gaan. Bepaal nu of deze teksten beter of slechter zijn dan de grijze 
tekst; je geeft een cijfer dat hoger of lager afwijkt van de grijze tekst:

- de slechtere tekst krijgt een beoordeling onder 100 pnt.
- de betere tekst krijgt een beoordeling boven 100 pnt.

Voor de beoordeling gebruik je dus géén schoolcijfers!
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 groepen situatie hoofdpersonen 
Opdracht 2A 
“Limuren en 
Veengasten” 

Limuren: handballers op 
mountainbikes 
Veengasten: voetballers op 
omafietsen.  

Afval gedumpt naast het 
sportveld – bruine 
plekken op het gras 

Jan Jakes: groot, sterk en kan 
hard gooien. 
Maja Verwer: lang, lenig met 
goed spelinzicht. 

Opdracht 2B 
“Houtkappers en 
Boom-vrienden” 
 

Houtkappers: vakmensen, 
houtschuren, vrachtwagens 
Boomvrienden: 
natuuractivisten, boomklimmers, 
oude jeeps 
 

Rookpluimen in het 
droge bos 

Timotheus: groot, sterk, goed 
met een bijl 
Maya: lang, lenig, klimmer. 

Opdracht 2C 
“Tigoren en 
Girakken” 

Tigoren: tijgermensen, wonen in 
grotten, jagen met speren, rijden 
op tijgers 
Girakken: giermensen, wonen in 
bomen, vliegen op gieren, jagen 
met pijl en boog 

Dode dieren langs de 
rivier 

Timoer: groot en sterk; kan goed 
ruiken 
Gaya: lang en lening; kan ver 
zien 
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Je noteert op elke leerlingtekst: 
- jouw persoonlijke beoordelaarscode en 
- het aantal toegekende punten. 

BSB13-2A

Deel	2	 Waardoor	het	sportveld	 

	 onbespeelbaar	was

Enkele ogenblikken later kwamen Maja en Jan

op het st sportveld aan,

Ja hoor, het veld zat onder de 

bruine plekken.

“dit is niet goed” Zei Jan

“laten we een beetje grond

op de bruine plek meenemen

en het in een lap laten

onderzoeken.”

“Goed idee”Zei Maja

en pakte een beetje grond.

“Niet aanraken”Zei Jan

“ik schep het wel op in

deze fles.

Deel	4	 De	ramp	gestopt

ze zochten al het afval af

en er was gelukkig geen

rat meer te zien.

opeens had Maja een idee:

“misschien heeft de dader baas

van het veld het gedaan voordat

hij op vakantie ging zodat de 

ratten het sportveld niet sloopten”.

Toen de baas terugkwam vertelden

ze heb over alles want het 

sportveld bleef bruine bruiner

worden. Hij beloofde alles te 

zouden opruimen.
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Deel 3 Op zoek naar de vergiftiger

Nadat het onderzocht was

bleek het een vloeibaar

rattengif te zij op de

bruine plekken.

Maja dacht dat het er

was gedumpt.

Jan dacht dat er bij het

gedumpte afval ratten zouden

zitten en dat er iemand

rattengif tussen het afval

had gedaan en voor

de zekerheid ook het sportveld.

maar wie had het gedaan?
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BEOORDELING = 100 PNT

Pluspunten:
- De leerling beschrijft alle noodzakelijk basiselementen (deel 2-3-4)
-  Het verhaal heeft een kop en een staart: de start van het verhaal is veel-

belovend: er wordt gewerkt naar een climax (cliff-hanger)
- Boeiende elementen: gebruik van de directe rede
- Opzet van het verhaal is chronologisch

Minpunten:
- Er zit weinig spanning in; deel 3 en 4 werken niet naar een climax 
- Veel gebruik van dezelfde verwijs-woorden maakt de tekst eentonig 
- Er is niet echt sprake van een verhaal.
-  Het wordt niet duidelijk wat de reden van het strooien van het vergif was: 

de suggestie van Maja is ongeloofwaardig
- De kenmerken van de hoofdpersoon worden niet gebruikt
-  Er wordt geen echte oplossing gegeven (een plat en gemakkelijk slot van 

het verhaal)
- Over het geheel genomen is het geen boeiend verhaal.
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BIJLAGE	3C.		BEOORDELING	SCHRIJFOPDRACHTEN	3-REEKS	 
(VRIJE	SCHRIJFOPDRACHT)

Schrijfopdracht.
Leerlingen wordt gevraagd hun eigen belevenis rond een bepaald onderwerp te be-
schrijven. Je beoordeelt op de volgende aspecten:

- Begrijpelijkheid
- Een persoonlijke ervaring moet geschetst worden.
- Je beoordeelt de inhoud op de aspecten: boeiend en stijlvol 

 -  boeiend = spanning, emotie, persoonlijke kijk, afwisseling rust-onrust, 
drukte-stilte, verrassend standpunten, originaliteit, tijdsverloop, humor etc.

  -  stijlvol = variatie in woordgebruik, treffende woordkeuze, sprekende werk-
woorden, beeldende bijvoeglijke naamwoorden, ik/personale/auctoriale 
verteller, humoristische wendingen, opvallende woordvolgorde, stijlfiguur etc.

- De titel weeg je niet mee in je beoordeling.

Beoordeling.
Aan de achterzijde zie je een ‘grijze leerlingtekst’. Dit is een gemiddeld uitgewerkte 
tekst (waardering: 100 punten). Hij is niet goed of slecht. Er zitten enkele goede en 
enkele slechte elementen in. 
Beoordeel nu zelf het pakketje leerlingteksten. Ze kunnen over de drie bovenstaande 
onderwerpen gaan. Bepaal nu of deze teksten beter of slechter zijn dan de grijze 
tekst:

- de slechtere tekst krijgt een beoordeling onder 100 pnt.
- de betere tekst krijgt een beoordeling boven 100 pnt.

Voor de beoordeling gebruik je dus géén schoolcijfers!
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 situatie opdracht: schrijf een persoonlijke belevenis 
Opdracht 3A 
“Een harige 
verrassing” 

Schrik: een vette spin op 
je kussen voor het slapen 
gaan 

Ben je zelf ook wel eens enorm geschrokken van 
iets wat je niet verwacht had?  

Opdracht 3B 
“Betrapt” 

Betrapt: door de politie 
bekeurd vanwege 
‘schouderliften’ 

Heb je jezelf ook wel eens betrapt gevoeld? 

Opdracht 3C Alleen thuis: je bent alleen 
thuis en dan gebeurt er 
iets… 

Ben je zelf ook wel een alleen thuis geweest? 
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<BSC01-3a>

De enge man

Het is avond. Ik denk mijn eigen. Ik

moet de hond nog uitlaten. I Kom casper dan

laat ik je nog even uit. Ik wandel nog naar het

bos. Als ik vijf minuten aan het lopen ben komt

er een zwerver achter de bosjes vandaan met

een dolk. Ik schrok eeno enorm en casoer

begoen begon teblaffen. Ik zette het op een

lopen. Ik Toen Ik thuis ka kwam ging ik

meteen slapen want ik moest morgen weer naar

school
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BEOORDELING ‘GRIJZE TEKST’ = 100 PNT
Pluspunten:

- De spanning wordt opgebouwd.
- Er wordt gebruik gemaakt van directe rede.
- Het verhaal heeft een kop en een staart.
- Soms stilistisch fraaie formuleringen (“Ik zette het op een lopen”).

Minpunten:
- Onregelmatige tijdssprongen: de lezer moet veel zelf invullen.
- De afloop is te makkelijk.
- Het verhaal is ongeloofwaardig.
- Stilistisch is niet alles in orde.
- Slordig gebruik van tijden van werkwoorden.
- Het einde is te makkelijk, plat.
- Er worden stereotypen gebruikt.
- Geen boeiend verhaal.
- Stilistisch niet sterk (op een enkele uitzondering na).



BIJLAGE	3D:	BEOORDELING	SCHRIJFOPDRACHTEN	4-REEKS	(ARGUMENTEREN)

Schrijfopdracht.
Leerlingen wordt gevraagd argumenten voor en tegen te beschrijven rond een be-
paalde stelling om een discussie in de klas voor te bereiden. 
Je beoordeelt op de volgende aspecten:

- Begrijpelijkheid
- Start met een kort verhaaltje (beeldschets): niet verplicht!
- Er moeten argumenten vóór en tegen genoemd worden
- Er is een persoonlijke conclusie (eigen mening)
- Je beoordeelt de inhoud op het aspect doordachte argumentatie: 

  -  Bijvoorbeeld: vóór en tegen afwegen, heldere argumenten, directe relatie 
met stelling, afgeleid van stelling, overtuigingskracht, nuanceren, conclu-
sies trekken; 

 -  Leerlingen kunnen gebruik maken van redeneerwoorden, zoals: omdat, 
want, als … dan, kortom etc.;

 - Er is sprake van een min of meer gestructureerde opbouw.
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<BSA18-4A>

Ik ben het er niet mee eens,

want als je nou friet van je

vader of moeder moet halen

kan dat niet en waarom

mogen kinderen dat niet 

dikke kinderen mogen gewoon 

snoep/friet/of snacks/of drinken/

kopen. maar kinderen die 

niet dik zijn mogen dan

ook geen snoep/ drinken/ enz/

meer kopen. daarom ben 

ik het er niet mee eens. 

zolang er geen alcohol 

in zit onder de 16
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BEOORDELING = 100 PNT

Pluspunten:
- Er worden enkele redeneerwoorden gebruikt.
- De leerling roept vragen op.
- Er is sprake van een duidelijke stellingname aan het eind.

Minpunten:
- Het wordt niet duidelijk over welke stelling het precies gaat.
-  Het verhaal start niet met een verhaaltje om de stelling te verduidelijken.
-  De structuur van de tekst is rommelig, onder meer door de slordige inter-

punctie en slordige zinsopbouw.
- De argumentatie is niet altijd even helder.
- Voor en tegen worden niet beide belicht.
- De opsomming werkt niet overtuigend.
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BIJLAGE 4: MEERKEUZETOETS

In deze bijlage is niet de volledige toets opgenomen. Per onderdeel zijn enkele voor-
beeldvragen opgenomen

Inhoud	en	organisatie
(4) Wat is de beste volgorde van deze zinnen?

1  De woeste stroom voerde de boomstammen mee.
2  Het bos stond vol hoge bomen.
3  De fabriek verwerkte de stammen tot planken.
4  Houthakkers hakten de bomen om.

 A  1 – 3 – 2 – 4
 B  2 – 1 – 3 – 4
 C  2 – 4 – 1 – 3 
 D  4 – 1 – 3 – 2

(7) Welke zin past het best op de stippeltjes? (Er is maar één antwoord goed.)
- Koeien lopen in de wei
- ………………………………….
- Ik zou dat niet lusten

 A  Ze zijn zwart-wit gevlekt.
 B  Spruitjes vind ik vies.
 C  Ze eten meestal gras.
 D  Soms loeien ze heel hard.

(8) Welke zin past het best op de stippeltjes? (Er is maar één antwoord goed.)
- Wij hebben thuis een kanarie.
- …………………………………….
- Soms fluit hij het hoogste lied.

 A  Wij hebben ook een hond.
 B  Mijn zusje heeft een blokfluit.
 C  Hij zit op een stokje in de kamer.
 D  Maar we hebben geen konijn. 

(2) Van de huiden van gedode dieren maken ze bontjassen van. 
 Goed   Fout
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(6) Denk om dat je niemand overslaat.
 Goed   Fout

(7) Over het hek springen is gemakkelijker dan onderdoor.
 Goed   Fout

Grammatica	
(40) Welke van de vier onderstaande zinnen is de beste zin?

A  Ik vind die film niet leuk omdat het zo saai is.
B  Ik vind die film niet leuk omdat het daarom zo saai is.
C  Ik vind die film niet leuk omdat het verhaal zo saai is.
D  Ik vind die film niet leuk omdat ik het zo saai vind.

(41) Welke van de vier onderstaande zinnen is de beste zin?
A   De jonge tuinier was blij, omdat hij meer groente kweekte dan de tuin van zijn-

buurman, die al jaren groente kweekte.
B   De jonge tuinier was blij, omdat hij meer groente kweekte dan zijn buurman, die 

al jaren groente kweekte.
C   De jonge tuinier was blij, omdat hij meer groente kweekte dan zijn buurmans 

tuin, die al jaren groente kweekte. 
D   De jonge tuinier was blij, omdat hij meer groente kweekte dan zijn buurmans tuin  

opleverde, die al jaren groente kweekte.

(45) Welke van de vier onderstaande zinnen is de beste?
A   Plotseling werd de deftige dame zo boos, dat ze zich een zware gouden ring van 

de vinger rukte en die in het water slingerde.
B   Plotseling werd de deftige dame zo boos, dat ze zich een zware gouden ring van 

de vinger had gerukt en die in het water slingerde.
C   Plotseling werd de deftige dame zo boos, dat ze zich een zware gouden ring van 

de vinger heeft gerukt en die in het water slingerde.
D   Plotseling werd de deftige dame zo boos, dat ze zich een zware gouden ring van 

de vinger rukt en die in het water slingerde.

169

BIJLAGEN



(46) Welke van de vier onderstaande zinnen is de beste?
A  Toen de man gegeten had, liep hij naar buiten en glijdt uit over een bananenschil.
B  Toen de man gegeten had, liep hij naar buiten en gleed uit over een bananenschil.
C   Toen de man gegeten had, liep hij naar buiten en is uitgegleden over een ba-

nanenschil.
D   Toen de man gegeten had, liep hij naar buiten en was uitgegleden over een 

bananenschil. 

Idioom	en	stijl     
(A1) Welk woord moet op de open plaats in de onderstaande zin ingevuld worden? 
Kies één antwoord.
De voorwaarde …….. ik wekelijks moet trainen, vind ik onaanvaardbaar.

A  omdat
B  dat
C  of
D  doordat

(A6) Welk woord moet op de open plaats in de onderstaande zin ingevuld worden? 
Kies één antwoord.
Ze hebben een kleine, …….. mooie woning.

A  want
B  hetzij
C  maar
D  mits

(A7) Welk woord moet op de open plaats in de onderstaande zin ingevuld worden? 
Kies één antwoord.
Ik ben bereid een baan aan te nemen, …….. ik goed betaald word.

A  mits
B  tenzij
C  hoewel
D  en
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(A30) Welk spreekwoord past het best bij de onderstaande zin? Kies één antwoord.
Het is erg gemakkelijk gul te zijn met andermans dingen.

A  Beter een half ei dan een lege dop.
B  Door schade en schande wordt men wijs.
C  Van andermans leer is het goed riemen snijden.
D  Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen.

(A32) Welke uitdrukking past het best bij de onderstaande zin? Kies één antwoord.
Nauwelijks was de automobilist de overweg gepasseerd, of de trein raasde voorbij.

A  Dat ging zijn neus voorbij.
B  Hij is door het oog van de naald gekropen.
C  Hij is geen knip voor zijn neus waard.
D  Hij zette grote ogen op.

(B16) Slagers gebruiken darmen voor het maken van worst.
A  huid van dieren
B  ingewanden
C  soort tuinkruid
D  mannetjesbijen 

(B18) Hij is erg wantrouwig.
A  heeft er veel spijt van
B  is onvriendelijk
C  vertrouwt niemand
D  is erg stiekem

Spelling	en	interpunctie	 	
(2) Hij fantaseerde over zijn verjaardag.      
 Goed  Fout

(3) De man lijdt de expositie       
 Goed  Fout

(4) De koning heeft een gauden kroon.    
 Goed  Fout
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(5) De margarine was bedorven. 
 Goed  Fout

(13) De arestant werd opgesloten.   
 Goed  Fout
                                       
(15) De dokter had een assistent.       
 Goed  Fout

(116) Ik heb opa’s fiets gerepareerd.      
 Goed  Fout 

(123) Ik heb m’ niet gezien.       
 Goed  Fout

(124) Hij heeft gouden tanden in zijn mond.   
 Goed  Fout

(127) Hij heeft een houte been.       
 Goed  Fout

(154) Durf jij van de duik-plank te springen.      
 Goed  Fout

(155) Hij woont in Noordbrabant.       
 Goed  Fout
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SUMMARY IN ENGLISH

EFFECTS OF COMPUTER ASSISTED WRITING IN 
PRIMARY EDUCATION

Backgrounds
Despite the shift in the pedagogy of teaching writing abilities of a product-oriented 
towards a more process-oriented approach, the writing skills of pupils in primary 
education show large defects. Both the national periodic survey of Dutch education 
(Krom, Van de Gein, Van der Hoeven, Van der Schoot, Verhelst, Veldhuijzen & Hem-
ker, 2003) and the recent survey conducted by the Inspectorate of Education (Hen-
kens, 2010) show large deficiencies in the writing abilities of twelve-year-old pupils. 
It appears that students in the eighth grade of primary education are barely able to 
attune their texts to the reader. They also have problems in using personal content 
on the subject they write about. Finally they experience difficulties in organizing and 
structuring texts. 

Firstly this situation is caused by the complexity of these language skills. Writing 
apparently implies a high cognitive load for these young language users. Secondly 
teachers in primary education experience difficulties implementing process-oriented 
writing didactics. In particular support during the writing process and aid in rewriting 
texts is not provided sufficiently. Teachers also face problems in organizing frequent 
writing lessons as a substantial part of the curriculum. The inspection report (Hen-
kens, 2010) recommends a one-hour exercise per week as an absolute minimum. 
It has been shown that pupils do not practise frequently and are not provided with 
enough guided instruction in employing writing strategies. 

International research highlights the importance of frequent practice in writing, 
combined with a mix of educational support. In the Netherlands the computer pro-
gram TiO-schrijven (Bok, 2003) aims to offer this support to pupils in order to en-
hance their writing performance. The computer program provides scaffolded help in 
all stages of the writing process and claims that as a result of this digital assistance 
writers are able to produce texts of a higher quality.

In the process of planning, when pupils are considered to retrieve preverbal and 
verbal representations and conceptual information about their writing subject, they 
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can invoke help from the computer program. They can get suggestions and get reflec-
tive questions that help them to generate what they already know about the subject.

In the process of text generation pupils can consult examples of textual frag-
ments. They can also answer questions that lead them to new ideas and all kinds of 
stylistic possibilities. These suggestions are designated as feed-forward. Or as Bok 
(2007b, p. 2) stipulates: “The program provides a box of writing tools with which the 
writer can bring  his text to a higher level.... In all cases, the student should look for 
improvement and reflection points.”

The program offers a lot of liberty to the writer to choose the topic and to decide 
what he wants to write about, thus enhancing the feeling of ownership. There is a 
clear commitment: through so-called time-slots, it is ensured that the writer invests 
enough time and attention to the different phases in the writing process and makes 
use of enough help. The program recommends a minimum of an hour’s writing exer-
cise per week. TiO-schrijven also offers support in the last stage of the writing process 
by means of revising activities. Reflective questions and indications of ‘risky’ words 
and sentences encourage self-regulation functions in improving the text quality.

Experiment
In an experiment, it was examined whether the claim of TiO-schrijven could be em-
pirically supported. With this purpose in mind the writing performance of pupils of 
the eighth grade in primary education was compared in three conditions. In the first 
condition (TiO) the students trained every week during one school year, using the 
computer program TiO-schrijven. In the second condition (PPI) students also exer-
cised every week, without the support of the computer. In the third condition (PPE) 
no additional exercise in writing was offered. The effects of the weekly exercise with 
TiO-schrijven (TiO-condition) were compared with those of two other writing condi-
tions, in which weekly (PPI) and monthly (PPE) writing sessions were held using pen 
and paper and in which pupils received traditional writing instructions from their 
teachers. A total of 168 pupils have written essays in four genres (letter, story, per-
sonal story and reasoning), all of which were evaluated by juries of three individual 
assessors each. 

Assessment Issues
Obviously, teachers feel the desire to monitor and evaluate how pupils respond to 
the implemented teaching plans. More and more there is a need to assess pupils’ 
progress and growth by comparing writing samples over a period of time.
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As empirical studies show (see:  Wesdorp, 1974, 1981; Meuffels, 1994), the judgment 
of writing texts is a hazardous undertaking. There are several factors that are threate-
ning an objective assessment of pupils’ texts. First of all we know that writers do not 
perform consistently from one writing task to another. We also know that different 
writing tasks require different abilities: some tasks for example call for the ability to 
write narratives,  others demand the ability to synthesize information. Because of this 
writing tests themselves contribute to the error in measurements of writing ability. 

There are several possibilities of direct and indirect measures of writing. The di-
rect assessments include holistic, analytical and primary trait judgments of writing 
samples. The indirect measures include multiple choice tests. Each form has its own 
possibilities and problems with regard to validity and reliability. For these reasons in 
this study different evaluation types have been used: an analytical review, a global 
assessment scale and a multiple choice test.

Judging only one writing sample is insufficient to measure a pupil’s writing ability. 
For this reason, we have chosen to make use of four different texts during the pre-, 
intermediate-and posttest. Using more writing assignments per measuring moment 
we can get a better indication of the quality of the writing samples.

Finally there is the problem of interrater and intra-rater reliability. After measure-
ments of individual judges inter-rater reliability turned out not to be high. Apart from 
that, judges do not reach agreement among themselves about the quality of an es-
say. It appears that jury reliability is substantially higher than the individual reliability 
of the judges.

Results
The texts have been evaluated by using a global assessment scale. Since there is a 
total of over two thousand texts that should be examined individually by three as-
sessors, it was decided to work with so-called shifting juries. This ensures that each 
essay was evaluated by at least three different assessors in varying constitutions. The 
assessors were instructed to rate the text by comparing it with a preselected average 
text and to provide a rating scale above or below the average of 100 points.

Striking effects of the computer program TiO-schrijven could be recorded. In the 
intermediate and post-test the differences increased between TiO on the one hand 
and PPE and PPI on the other. After one school year there appears to be a moderate 
effect in favour of TiO. No striking differences were found between the two pen-and-
paper conditions (PPI and PPE). Writing by means of exercising without support is not 
an effective approach for pupils. Exercising combined with a variety of educational 
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support on the other hand, is effective. Support activities must be related to a com-
bination of factors that are characteristic for the approach of the computer program 
TiO-schrijven, namely:

- using the computer as a writing medium;
- a high degree of autonomy in topic selection and writing;
- individual help and support at any time in the writing process;
-  help and support are non-directive, but the availability of sample texts and frag-

ments are meant to help the writer;
- the writer gets the requested help to improve formulating his ideas (feed-forward);
- time slots provide the required amount of time that is spent on all writing stages.

As part of an analytical assessment an extra condition was added, called the PPON-
condition. This was done because data of a national study were available (Krom et al, 
2003), with which the other conditions could be compared. The didactic approach in 
this condition shows great similarity to the PPE-condition. By reviewing this analytical 
assessment it could be asserted that the sample in the PPE condition was represen-
tative of the total population. The variety of (digital) teaching measures in TiO, com-
bined with frequent exercise in writing with computer support leads to better writing 
results. Significant differences were found between writing with computer support 
and all other conditions. In particular these differences were found for the evalu-
ation dimensions ‘content’ and ‘orientation towards readers and aim of the text’. 
For the dimension ‘organization and structure of the text’ no differences were found 
between the conditions. However, it is not clear whether a statement about writing 
can be based on the sum of the individual assessment items, or whether certain parts 
should weigh heavier. Therefore it must be concluded that, on the basis of only one 
writing sample, it is undesirable to make a statement on writing ability. Empirical 
studies on assessing writing show that writing performance of students varies due 
to differences in text genre, communicative situation, topic et cetera. To increase the 
predictive value of a writing assignment to other writing tasks, it is therefore neces-
sary to make use of more consistent measurements of writing assignments.

A third assessment (viz. a multiple-choice test ) was used in this study during the 
pre-test and post-test. This assessment can be characterized as an indirect measure 
of writing skills. Students do not write texts themselves, but give reviews of phra-
ses and other text samples. This might ideally have resulted in a more objective as-
sessment. The results of this assessment could also be used in comparison with the 
known-group proceeds from the three distinct conditions. The multiple choice test 
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items consist of four elements: Content & Organization of a text, Idioms & Style, Spel-
ling & Punctuation and Grammar. The multiple choice test shows low correlations 
with the observed global scale scores. This suggests that a multiple choice test is not 
a valid measure of a student’s ability to write. This is understandable when we con-
sider that writing is a productive skill, whereas receptive reading skills are required 
when doing a multiple choice test. Differences are found between the pre-and post-
test, but there are no visible differences between the conditions. We can therefore 
conclude that there should be serious doubts about using multiple choice tests to 
evaluate pupils’ ability to write. 

Eventually it was found that an overall assessment of a large number of texts 
provides the best picture of what we call ‘writing skills’. In an overall assessment of a 
large number of texts, judged by a large group of assessors, it is most likely to assess 
all characteristics of writing skills: from grammar to stylistic judgments, from structu-
ring issues to spelling et cetera.

Further Research
In this study is has become clear that positive effects are detected when students wri-
te weekly using the computer program TiO-schrijven. Unfortunately, this study does 
not demonstrate whether any of the didactic principles of individual TiO-schrijven are 
individually tenable. Global judgments about text quality cannot indicate  precisely 
what features of the writing have caused those effects. Future research could focus 
on determining the most effective parts of TiO-writing. Furthermore, a comparison 
can be made with other digital writing programs and word processors. 

One of the potentially powerful elements in TiO-writing is the large number of 
sample texts that can be consulted by pupils. It would be interesting to find out if the-
se examples are merely copied or whether they inspire the writer to use new ideas.

Because in our research the teacher worked mainly in the background further 
research could examine the effects of working with TiO-schrijven combined with an 
active involvement of teachers and feedback from peers. Working with this computer 
program will also provide opportunities to observe the steps a writer takes to pro-
duce a good text.

In TiO-schrijven writers can use systematic feed-forward. In future research ef-
fects could be explored when pupils write with this program, in combination with va-
rious forms of feedback from peers and the teacher (see also: Hillock, 1986, Graham 
& Perin, 2007, Cho & MacArthur, 2010 ; Kollar & Fischer, 2010; Duijnhouwer, Prince 
& Stokking, 2010).
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This study has focused on TiO-A (for novice writers). This computer program is used 
in primary and in secondary education. Future research may also focus on the effects 
of TiO-B and TiO-C with exercises in specific text types, whereby transfer to other 
school subjects can be made. Finally, further research could determine whether the 
same effects can be measured when using TiO-schrijven in secondary education.

Implications for teaching 
It is painful to note that a computer program can ensure pupils in primary education 
to perform better at writing. In the teaching of writing skills the importance of realis-
tic writing education is continually stressed. Without exactly knowing what needs to 
be understood by realistic writing, it seems obvious that the writing process should 
be placed in a communicative setting. For example, the author is motivated to make 
clear to the reader what he wants, or wants to know.

In a limited questionnaire pupils of the eighth form appeared not to be very mo-
tivated about writing lessons. Only one fourth of the pupils find it enjoyable to write. 
Pupils preferably write stories in which they can use their own imagination. They find 
it not very motivating to write other genres. They report that they find it difficult to 
get good ideas. They also have problems in making a good start and to form nice 
sentences.

The problematic situation of teaching writing is also a concern of the Education 
Inspectorate (Inspectie van het onderwijs, 2011). After consulting a group of experts, 
a document was published that opens the way to important principles in teaching 
writing. Especially in the stages of drafting, revising and editing students need to 
be supported by means of writing strategies under the guidance of a teacher. The 
limitation of this approach is that it presupposes a certain formula which is not only 
suitable for all students but also instantaneously applicable.

In order to continue the discussion we are now concentrating on two questions:
1.  What requirements are demanded from teachers to ensure that they are able 

and willing to practise successful teaching methods?
2.  What are the requirements with regard to writing practice in primary education? 

The answers to these questions are inspired by the achievements realized by 
the computer program TiO- schrijven. This program contains a mix of educati-
onal measures to ensure that students produce better texts. In this study we 
have clearly provided evidence with regard to the usefulness of this program. 
In no way will the selection of only one single element from the list of educa-
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tional measures be effective. Both international literature (see e.g. Graham & 
Perin, 2007) and the results of this study show that a good way of teaching 
writing skills requires a combination of regular exercise as well as a mix of ac-
companying didactic support.

Teacher’s guidance
We could say that teachers suffer from a kind of professional embarrassment . In wri-
ting lessons teachers tend to focus on clarifying the writing assignment and exploring 
the writing subject. Support during the stages drafting, revising and editing often 
are missing. There are also other factors such as pressure to attain targets in easily 
testable skills such as spelling, vocabulary and reading comprehension. Because of 
these factors the absence of a well-balanced writing pedagogy is understandable. 
Finally it must be concluded that teachers themselves have a disappointing level in 
writing skills. In an analysis of the Inspectorate of Education (Henkens, 2010) it be-
comes painfully clear that the didactic approach towards writing education is below 
the desired level.

In writing lessons with TiO-schrijven the teacher plays a marginal role. In the tu-
torial of TiO-schrijven (Bok, 2007b) it is expressly stated that the teacher should not 
entirely be kept at a distance. It remains necessary to motivate pupils and to follow 
the writing process closely. Nevertheless, the computer takes over the supportive 
role of the teacher at decisive moments. It is the program that provides the pupil with 
writing tools in order to be able to write a good text.

In a study by Nijland (2011) it is shown that in traditional language tasks in which 
the teacher plays a dominant role, students focus on how the task has to be fulfilled. 
Pupils tend to emulate the teacher’s focus on the instrumental function of language 
at the expense of the content expressed by the chosen words. Although Nijland has 
primarily studied verbal interaction in upper general secondary education, it is expec-
ted that similar effects tend to take place in written language tasks in upper primary 
school. In order to succeed in producing  good writing assignments, pupils must be 
provoked into an exploratory approach (see also Nijland, 2011). That means that we 
will have to be extremely cautious in approaching a writing class with only one simul-
taneous standard procedure for all writers. This study has shown that a mix of scaf-
folded arrangements is more successful than offering a joint approach. A particular 
approach may indeed work well for one student, but not for the other. This means 
that the teacher must have a vast repertoire of creative teaching measures. He must 
be aware of topics, genres, text structures, instructional interventions in prewriting 
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activities as well as be knowledgeable in the process of drafting, revising and editing. 
Beside that he must show his skills in the field of giving feedback about the commu-
nicative aspects of writing. For example: read to pupils about the ways that authors 
conceptualize stories based on real experiences from their own lives and investigate 
how readers react to written texts (cf. Johnson & Westkott, p 28). For novice writers it 
would be wise to focus on free writing in the writing lessons, thus enabling them the 
space they need to develop their personal styles. The tendency in developing writing 
skills might be to stress too many formal requirements. The teacher should realize 
that he should regulate his pupils’ cognitive load in writing lessons. This means that 
students should not be overloaded with assignments in the areas of spelling, gram-
mar, style, punctuation, etc. The cognitive load decreases as the writing task is con-
centrated on the core of the task. The task should be dosed and writing instructions 
should be offered in phases and when pupils need them (Kellogg, 1994; Paas & Van 
Merriënboer, 1994; Van den Bergh, et al. 2009). 

A persistent phenomenon in working with language methods is that a writing as-
signment in writing lessons should last exactly 45 minutes. In this case many pupils 
do not have enough time to revise and edit their texts. This is a very undesirable 
situation. One of the strengths of the computer program TiO-schrijven is that it works 
with so-called time slots. Students are required to spend a certain minimum amount 
of time on prewriting, drafting, revising and editing their texts.

It seems to be that the reader in TiO-schrijven is absent, possibly resulting in a 
barely communicative setting. The program approaches writing as an individual and 
crafty activity. It is the ambition of TiO-schrijven to create a challenging and rich le-
arning environment. We must realize that working on a computer is challenging for 
young writers . This means that schools that do not choose to use TiO-schrijven as 
a writing tool should nevertheless consider to employ the computer as a motivating 
tool in writing lessons. International reviews show positive effects of computer wri-
ting on the writing performance of students (Goldberg, Russell & Cook, 2003; Van 
Schooten, et al. 2004, Martens, 2007; Walcot & Wilkie, 2009),

Training of Teachers
The problems of young writers in primary school are also due to deficiencies in 
the training programme of teachers. In its socio-constructivist paradigm, it is assu-
med that students learn theory and practice of teaching by writing about it. Smits 
(2009) points out that attention for written texts in teacher training is too fragmen-
ted. Meestringa (2011) stipulates that writing tasks in higher education are often  
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provided with formal requirements and lack content directions. Van der Leeuw (2007) 
also points out that students hardly get feedback on their texts. This situation can be 
characterized as a vicious circle. Primary school pupils do not reach the expected 
level in writing and additionally they get writing lessons from a teacher who himself 
has not learned to write. In order to cope with this situation it is possible to use TiO-
schrijven in so-called ‘blended learning’. A computer program can be used as a tool 
to improve the teachers’ writing skills. At the same time this programme can be used 
to develop scaffolding skills for the future teacher.

The writing pupil 
Actually, writing students are faced with a double task. Through writing, they learn 
to write. They are expected to produce good texts and also learn procedures that are 
required to write good texts. The advantage of TiO-schrijven is that students can seek 
help when they need help. Now, we have argued that it is the teacher who should 
provide this help and scaffold his writing pupils, especially in communicative writing 
situations.

On the other hand, remarkable results are achieved with educational interventi-
ons that can hardly be performed by a computer program. Couzijn (1995) and Braak-
sma (2004) describe the advantages of observational writing. A reader observes the 
writer’s writing strategy. It is shown that different types of pupils (experienced and 
inexperienced writers) can benefit from this approach. Incidentally this approach has 
been applied in TiO-schrijven (Bok, 2007a;  Rodermond 2009). 

Feedback on writing by the teacher and / or peers is another effective approach. 
TiO-schrijven has shown that revising and editing are powerful tools for writing a 
good text. Nevertheless, an author remains a solitary being.  By highlighting risky 
places in the text TiO-schrijven attempts to help the writer in improving the quality 
of his text. Another way of giving feedback in a more communicative situation was 
highlighted by Evers-Vermeul (2008). She stipulated beneficial effects when students 
gave each other feedback on the quality of the written product.
 
Assessments 
One of the recommendations of the inspectorate is to develop a system in which the 
writing skills of students can be tracked systematically (Henkens, 2010). That is more 
easily said than done, however. In evaluating written texts there is a great number of 
disturbing factors. We know that it is very undesirable to measure writing skills based 
on a single writing assignment. We also know that it is very undesirable for a writing 
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assignment to be assessed by a single assessor. Nevertheless, a good assessment 
of writing skills is crucial in tracking the writing performance of students. First and 
foremost, text judgments serve to monitor the development (the so-called formative 
assessment) rather than to criticize and mark the students’ writing skills (summative 
assessment). As is often the case with effective teaching methods we may have to 
consider using a variety of effective assessments. We prefer the use of global judg-
ments and analytical assessments. This study has shown that scale ratings on the 
basis of one or more samples leads to higher intersubjective agreement.
There are also multiple-choice tests available to assess writing skills. This study has 
observed a low correlation between multiple-choice tests and global assessments of 
the same students. Therefore we find it undesirable to use these tests as a formative 
or summative assessment with regard to writing skills.

TiO-schrijven has shown us the way to a successful approach to teaching writing. 
The writing performance of pupils who have worked with this computer program for 
one school year is very hopeful. Future research should focus on strengthening the 
writing pedagogy as well as on the education and training of the teacher. Given the 
importance of good writing for the school success of pupils it is important that future 
that future research on designing effective writing lessons will be performed. It is 
possible that the computer in general and TiO-schrijven in particular can contribute 
to ‘blended learning’.
The teacher scaffolds the writer in the communicative situation; TiO-schrijven can be 
employed as a crafty tool to write.
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BIJ WIJZE VAN SCHRIJVEN
Effecten van computerondersteund schrijven in het primair onderwijs

De schrijfprestaties van leerlingen in het primair onderwijs blijken onder 
de maat te zijn. In de praktijk van de basisschool komt een procesgerichte 
aanpak van het schrijfonderwijs niet goed van de grond. Ook blijken leraren 
meer aandacht te hebben voor andere taalvaardigheden zoals spelling en 
lezen, wat in veel gevallen ten koste gaat van het schrijfonderwijs. Interna-
tionaal onderzoek wijst op het belang van frequent oefenen in schrijven, 
gecombineerd met een variatie aan didactische maatregelen.

Het computerprogramma TiO-schrijven beweert het antwoord te hebben 
gevonden op de gesignaleerde problemen. De schrijvende leerling kan in 
het computerprogramma hulp inschakelen in alle fasen van het schrijfpro-
ces. Ook stimuleert het programma om voldoende tijd en aandacht te be-
steden aan het verbeteren en verzorgen van de tekst.

In dit onderzoek is nagegaan of het inzetten van TiO-schrijven inderdaad 
effect heeft op de kwaliteit van schrijfproducten. In een experiment zijn de 
schrijfprestaties van leerlingen van groep acht in drie condities vergeleken. 
De ene groep schreef elke week met de computer, de andere wekelijks met 
pen-en-papier en de laatste kreeg traditioneel schrijfonderwijs. De teksten 
zijn beoordeeld met globale en analytische beoordelingen. De resultaten 
laten zien dat leerlingen in de TiO-conditie in een schooljaar gemiddeld 
veel meer vooruitgaan dan leerlingen in de andere condities. Geconclu-
deerd kan worden dat leerlingen profiteren van frequente oefening op de 
computer, gecombineerd met een reeks aan didactisch ondersteunende 
activiteiten. 

Toekomstig schrijfonderzoek moet zich richten op de scholing van de leraar 
als ondersteuner in de communicatieve schrijfsituatie, gecombineerd met 
de inzet van de computer als een krachtig middel om te schrijven.
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