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Mariëtte Hoogeveen

Leren schrijven met 

peer response

Voor kinderen is schrijven zonder twijfel de moeilijkst te leren taalvaardigheid. Veel leraren erva-

ren het realiseren van goed schrijfonderwijs als een lastige en arbeidsintensieve taak. In het SLO-

project “Leren schrijven met peer response” is lesmateriaal ontwikkeld voor de bovenbouw van het 

basisonderwijs en is het effect ervan op de schrijfvaardigheid onderzocht. Leren schrijven met hulp 

van medeleerlingen (‘peer response’) blijkt een veelbelovende aanpak voor het schrijfonderwijs.

een effectieve aanpak voor procesgericht schrijfonderwijs
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De schrijfvaardigheid van leerlingen in het 
basisonderwijs is al lange tijd een punt van 
zorg (Inspectie van het onderwijs, 2010). 
Studies in binnen- en buitenland tonen 
dat de ontwikkeling van schrijfvaardigheid 
meer ondersteuning vraagt dan doorgaans 
in het taalonderwijs gegeven wordt. On-
derzoek naar de praktijk van het taalonder-
wijs laat zien dat er relatief weinig tijd aan 
het schrijven van teksten besteed wordt. 
Ook blijkt er in het onderwijs een zwaar 
accent te liggen op het trainen van deel-
vaardigheden (bijvoorbeeld spelling), en 
is er weinig aandacht voor de functies van 
teksten in communicatieve situaties (een 
brief schrijven naar het schoolbestuur). Een 
ander probleem is dat schrijfopdrachten 
vaak erg open en vaag zijn (‘Schrijf een ver-
haal over….’) en er geen specifieke criteria 
gegeven worden voor waar de teksten van 
leerlingen aan moeten voldoen. Hierdoor 
blijft voor leerlingen onduidelijk waar hun 
teksten op beoordeeld worden. Meestal 
worden teksten beoordeeld op formele 
aspecten van taalgebruik (spelling, inter-
punctie en grammatica). Het risico hiervan 
is dat  leerlingen schrijven eerder zien als 
het afleveren van een verzorgd product, 
dan als een middel om te communiceren 
met een lezer. Dat leerlingen meestal wei-
nig commentaar krijgen op de inhoud en 
functie van hun teksten, maakt dat ze wei-
nig gemotiveerd zijn voor het schrijven op 
school.

Van product naar proces
In productgericht schrijfonderwijs draait 
het vooral om het schrijfproduct, in pro-
cesgericht schrijfonderwijs ligt het accent 
op hoe leerlingen teksten leren schrijven. 
Er is aandacht voor schrijfstrategieën (bij-
voorbeeld: het verzamelen van stof om 
over te schrijven tijdens de fase van het 
plannen van de tekst), en voor kenmerken 
van de situatie waarin leerlingen schrijven 
(hoe motiveren we leerlingen op school?). 
Daarnaast is er veel aandacht voor de ma-
nier waarop leerlingen de inhoud van hun 
teksten en hun taalgebruik kunnen afstem-
men op het doel en publiek van de tekst. 

Het verwerven en inzetten van kennis van 
tekstkenmerken is belangrijk om doel- en 
publiekgerichte teksten te kunnen schrij-
ven. Om bijvoorbeeld een recept te kun-
nen schrijven moet je weten dat je een 
opsomming moet geven van benodigde 
ingrediënten, dat je aanwijzingen moet ge-
ven voor wat er achtereenvolgens gedaan 
moet worden, en dat je taalgebruik eendui-
dig en bondig moet zijn. 

Het doel van procesgericht schrijfonder-
wijs is, om leerlingen te leren hoe zij hun 
schrijfactiviteiten tijdens de verschillende 
fasen van het schrijfproces (plannen, for-
muleren en  reviseren) kunnen sturen. 
Dit betekent dat ze moeten leren om met 
ogen van lezers naar de tekst te kijken en 
zich af moeten vragen of de tekst begrijpe-
lijk is voor de lezers. De kern van schrijven 
met peer response is dat leerlingen ‘peers’ 
elkaar helpen tijdens het plannen, formu-
leren en reviseren van teksten door in duo’s 
of groepjes commentaar ‘response’ te ge-
ven op elkaars teksten. In deze tekstbespre-
kingen reflecteren schrijver en lezer op de 
tekst in wording en op de manier waarop 
de schrijver het schrijven heeft aangepakt.

Waarom schrijven met peer 
response?
Peer response biedt mogelijkheden om de 
problemen van productgericht schrijfon-
derwijs op te lossen. Doordat leerlingen 
commentaar krijgen op hun teksten, erva-
ren zij dat hun teksten daadwerkelijk gele-
zen worden en dat bevordert het plezier in 
schrijven. Door met lezers te praten over 
de tekst worden zij zich bewust van het be-
lang van doel- en publiekgericht schrijven; 
de lezer is in het hier en nu aanwezig om 
te reageren op de tekst. Via tekstbesprekin-
gen waarin ook aandacht is voor hoe het 
schrijfproces verlopen is, worden leerlin-
gen zich bewust van de manier waarop ze 
het schrijven aangepakt hebben, ontdek-
ken ze wat een volgende keer beter kan, en 
leren ze hoe ze hun schrijfproces kunnen 
sturen. Tijdens tekstbesprekingen ontwik-
kelen leerlingen ten slotte taal om over 

teksten en over schrijven te kunnen praten 
(metataal). 

Schrijven met peer response is ook een 
aantrekkelijke werkvorm voor leraren. 
Doordat leerlingen elkaars teksten becom-
mentariëren, wordt het geven van schrijf-
onderwijs veel minder arbeidsintensief. 
Leraren hoeven niet meer alle teksten van 
leerlingen te lezen waardoor er meer tijd 
aan schrijfonderwijs besteed kan worden. 

Tekstbespreking door leerlingen
Kunnen leerlingen eigenlijk wel elkaars 
teksten bespreken? Hoewel in buitenlands 
onderzoek naar peer response positieve 
effecten gevonden worden op tekstkwali-
teit, revisievaardigheden en motivatie van 
leerlingen, worden in de praktijk ook pro-
blemen met deze aanpak geobserveerd. 
Het belangrijkste probleem is dat het com-
mentaar van leerlingen tijdens tekstbe-
sprekingen erg globaal is (‘ik vond je tekst 
leuk om te lezen’), sterk gericht is op tekst-
verzorgingskwesties (‘hier staat een spel-
lingfout’) of op tekstproductie (‘je kunt mis-
schien nog wat meer schrijven’). Gegeven 
de sterke aandacht in de onderwijspraktijk 
voor de verzorging van teksten is dit niet 
verwonderlijk, maar dit type tekstcom-
mentaar geeft leerlingen onvoldoende 
steun bij het leren schrijven van doel- en 
publiekgerichte teksten. Het is niet vol-
doende dat leerlingen teksten bespreken, 
het moet ook duidelijk worden hoe leerlin-
gen dat moeten doen. Er is instructie nodig 
om tekstbesprekingen effectief te maken 
door leerlingen te leren wat er aan teksten 
te zien is.

Instructie in genrekennis
Op zoek naar een aanpak om tekstcom-
mentaar van leerlingen in groep 8 rijker te 
maken, zijn twee lessenseries (6 lessen voor 
verhalen en 6 voor instructies) rondom het 
thema ‘Afscheid van de basisschool’ ont-
wikkeld en in een experiment onderzocht 
(Hoogeveen, 2012)*. In deze lessen werden 
tijdens alle fasen van het schrijfproces tekst-
besprekingen gehouden. Daarnaast kregen 
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de leerlingen instructie in gespreksregels 
(“Lees de tekst van je maatje en vertel wat 
je goed vindt aan de tekst.”) en instructie in 
genrekennis. Ze leerden hoe ze hun teksten 
doel- en publiekgerichter konden maken 
met behulp van specifieke talige middelen, 
in dit geval aanduidingen van tijd en plaats. 
Teksten van kinderen in de basisschool zijn 
vaak weinig concreet en specifiek (“En toen, 
en toen……”.). Instructie in het gebruik 
van aanduidingen van tijd (‘Onmiddellijk’ 
‘Meteen nadat ik thuiskwam’ in plaats van 
‘toen’) en plaats (‘bij het tweede stoplicht’, 
‘beneden’ in plaats van ‘daar’) helpt leerlin-
gen om meer samenhang aan te brengen 
in hun teksten met concrete beschrijvingen 
van wanneer en waar iets gebeurt. Het ge-
bruik van tijd- en plaatsaanduidingen werd 
uitgelegd en gedemonstreerd met behulp 
van voorbeeldteksten die door de leerlin-
gen bestudeerd werden. Deze focus van 
instructie keerde in alle fasen van de les 
terug. Bij de planning werd leerlingen bij-
voorbeeld gevraagd aandacht te besteden 
aan het tijdsverloop in de tekst. In de schrijf-
opdracht werden  leerlingen aangespoord 
om te letten op het gebruik van concrete 
tijd- en plaatsaanduidingen, en bij de regels 

voor tekstbespreking en bij het herschrij-
ven van de teksten werd deze focus steeds 
opnieuw herhaald (bijv. ‘geef de schrijver 
tips voor hoe de beschrijving van tijd en 
plaats beter kan’). De veronderstelling was 
dat de focus van instructie leerlingen niet 
alleen zou helpen bij het plannen en schrij-
ven van hun teksten maar dat het hen ook 
een concreet handvat zou bieden voor het 
verrijken van hun commentaar op elkaars 
teksten. 

Onderzoek naar het effect van 
de lessen
Het effect van de lessenseries is in een ex-
periment bij 140 leerlingen uit 5 klassen 
van 4 scholen onderzocht. De leerlingen 
werden per klas ad random toegewezen 
aan drie condities: 
1.  peer response met instructie in spe-

cifieke genrekennis (het gebruik van 
aanduidingen van tijd en plaats) 

2.  peer response met instructie in globale 
genrekennis (algemene aanwijzingen 
over doel en publiek)  

3.  regulier taalonderwijs (stelonderwijs 
uit taalmethodes).

Gekeken is of peer response met instruc-
tie in specifieke genrekennis tot betere 
schrijfprestaties leidt dan de instructie 
in de andere condities. De prestaties van 
de leerlingen werden beoordeeld met 4 
schrijfopdrachten. Daarnaast is met behulp 

van video-opnames gekeken hoe de leer-
lingen de teksten bespraken: hoeveel tijd 
besteedden de leerlingen aan het bespre-
ken van tijd en plaats, globale inhoud en 
vorm van de tekst?

Uit de beoordeling van de teksten bleek 
dat de leerlingen die instructie in peer res-
ponse met specifieke genrekennis kregen, 
teksten schreven met een veel betere glo-
bale kwaliteit. Ze gebruikten en reviseer-
den meer functionele aanduidingen van 
tijd en plaats. De resultaten lieten ook zien 
dat peer response met instructie in speci-
fieke genrekennis een positief effect heeft 
op de kwaliteit van tekstbesprekingen: de 
leerlingen bleken significant meer tijd te 
besteden aan het bespreken van de tek-
sten op de focus van instructie. Het blijkt 
dus mogelijk te zijn om de aandacht van 
leerlingen tijdens tekstbesprekingen te 
richten op belangrijke aspecten van tekst-
kwaliteit en hun tekstcommentaar te ver-
rijken. De conclusie uit het onderzoek luidt 
dat schrijven met peer response een effec-
tieve aanpak is, wanneer het schrijven en 
bespreken van teksten ondersteund wordt 
met instructie in belangrijke aspecten van 
tekstkwaliteit.
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* Het lesmateriaal is in te zien op http://www.slo.nl/primair/leergebieden/ned/peerresponse
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