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Poll

http://etc.ch/6BEz

3 vragen over schriftelijke 
opdrachten in het hoger 
onderwijs

http://directpoll.com/r?XDbzPBdEt8j1rJ9Z5UEzdS0JvyrJ9OmRrQ6WhLoNv


Doelen
We (= de taaldocenten van de lerarenopleiding) hoopten 
• de functionaliteit van onze schrijfvaardigheidslessen te verhogen
• de samenwerking tussen taaldocenten en vakdocenten te verbeteren
• in kaart te brengen welke genres studenten moeten kunnen 

produceren voor opdrachten in de lerarenopleiding
• na te gaan of taalondersteuning bieden bij specifieke academische 

opdrachten leidt tot een verhoging van het genrebegrip en de 
genrevaardigheid van studenten en hem zo te wapenen voor 
academische opdrachten in de toekomst



Theoretisch frame

B. van der Leeuw & Th. Meestringa, Genres in 
schoolvakken
Combinatie van: 
• Taalgericht vakonderwijs

• Genrepedagogie



9 genres 
9 genres volgens Van der Leeuw & Meestringa
• Vertelling 
• Verhaal
• Verslag
• Beschrijving
• Procedure
• Verklaring
• Betoog
• Beschouwing
• Respons



. 



Een genre beschrijven
1. Doel (vorige slide)

2. Stadia (vorige slide)

3. Veld: met welke taalmiddelen wordt een onderwerp 
uitgewerkt?

4. Toon: met welke taalmiddelen wordt een standpunt 
ingenomen?

5. Modus: welke taalmiddelen zorgen voor samenhang in de 
tekst? 



Onderzoeksvragen
Hoofdvraag
Hoe kan genregebaseerde taalondersteuning bij specifieke schriftelijke 
opdrachten het genrebegrip en de genrevaardigheid van studenten 
verhogen? 

Deelvragen
• Welke genres van teksten moeten studenten in de lerarenopleiding 

produceren?

• Wat zijn de leerresultaten op het vlak van genrebegrip en 
genrevaardigheid na de implementatie van een genregebaseerde
cursus schrijfvaardigheid? 



Onderzoeksplan
a. Vooronderzoek
• Online bevraging (google forms) bij lerarenopleiders (n=118)
b. Ontwerp
• Ontwerp genregebaseerde cursus schrijfvaardigheid op basis van 

instructiefiches uit andere OPO’s
c. Interventie
• Implementatie van de genregebaseerde schrijfcursus bij 

experimentgroep (n=56)
• Controlegroep (n=57) krijgt oude, niet genregebaseerde module
d. Evaluatie
• Effectmeting niveau genrebegrip en genrevaardigheid



Resultaten van de bevraging, 
n=118

Directpoll results

http://directpoll.com/r?XDbzPBdVAP0I8aQqMlVGujHaCF8aQf3i8hNnyc5eC


Resultaten van de bevraging
n=118

Directpoll results

http://directpoll.com/r?XDbzPBdWBQ1J9bRrNmWHvkIbDG9bRg4j9iOozd6fD


Resultaten van de bevraging
n=118

Directpoll results

http://directpoll.com/r?XDbzPBdXCR2KAcSsOnXIwlJcEHAcSh5kAjPp0e7gE


Ontwerp
Genregebaseerde schrijfvaardigheidsmodule vanuit specifieke 
opdrachten uit de lerarenopleiding
• Ontwerpprincipes
 Startpunt van elk hoofdstuk = de analyse van een examenvraag of 

instructiefiche voor een schriftelijke opdracht van een vakdocent
 Bespreking van good en bad practices
 Genrebenaming + genrekenmerken
 Schrijven (in duo)
 Feedback 

• Macroniveau: genrekenmerken
• Mesoniveau: alineaopbouw (niet geëvalueerd)
• Microniveau: spelling, zinsbouw, stijl (niet geëvalueerd)



Ontwerp
Ontwerpproblemen
• Descriptief versus prescriptief?  
• Genrekenmerken benoemen als ‘veld’, ‘toon’, ‘modus’? 
• Genrebenaming gekozen door de docent? Dekt de vlag ook de lading? 
• Vakspecifieke evaluatiecriteria (e.g. procedure bij natuurwetenschappen versus 

procedure bij LO)
• Macrogenres

Bewaken dat het expliciteren van genrebenamingen en genrekenmerken niet 
contraproductief wordt voor de opdrachten van studenten! 
⇒ Focus op complexiteit van instructiefiches

 Instructietaalwoorden herkennen
 Verwachte antwoordpatronen afleiden 



Voorbeeld: de verklaring

Voorbeeld van een examenvraag
Geschiedenis: verklaar de toename van de demografische druk in het begin van de vijftiende eeuw

Brainstorm
• Hoe bouw je een antwoord op deze examenvraag op? 
• Wat verwacht de lector zeker in je antwoord op deze vraag?
• Hoe verschilt een antwoord op zo’n examenvraag van een beschrijving? 
• Hoe breng je samenhang en structuur aan? 

 Welke signaalwoorden gebruik je typisch in een antwoord op deze vraag?
 Welke andere manieren kan je inzetten om voor samenhang te zorgen?

• Tot welk van de drie soorten genres behoort je antwoord? Verhalend, feitelijk of waarderend? 



De verklaring – criteria

Verklaar de toename van de demografische druk
Opbouw
• identificatie: 

 beschrijven wat de toename van de geografische druk inhoudt
⇒ vaktaal gebruiken + uitleggen in alledaagse taal: uitleggen wat geografische druk betekent!

• verklaringen: 
 meerdere verklaringen, 1 alinea per verklaring
 Combineer verschillende delen van de cursus
 Benoem hoe de verschillende verklaringen van elkaar verschillen (e.g. medische 

ontwikkelingen, sociale ontwikkelingen, urbanisatie, politieke verklaringen ..) 
Samenhang en structuur aanbrengen

 Signaalwoorden van oorzaak-gevolg en van causaliteit: dus, doordat, daardoor, hieruit volgt, 
…)

 Meerdere verklaringen = meerdere alinea’s, opsommen, bullets, …
Verklaring = feitelijk genre, geen eigen mening



De verklaring



Schrijfopdracht verklarende teksten
casusvraag voor het examen onderwijskunde 1

Jef (17) en Jos (15) zijn broers. Hun vader is professioneel actief in de sportsector. Van jongs af aan verwacht hij van 
zijn zonen dat ze goed presteren op sportief vlak. Beide broers zijn al van op jonge leeftijd lid van een atletiekclub. 
Vanaf de tweede graad volgde Jef, hierin sterk aangemoedigd door zijn vader, topsportschool met als optie atletiek. 
Dat ging goed, hij groeit in zijn discipline. Jef heeft het gevoel dat hij weet hoe zijn carrière zal verlopen. Volgend jaar 
zal hij met een topsportstatuut naar de universiteit gaan. Jefs kamer hangt vol met posters van zijn favoriete atleten, 
hij leest de sportpagina’s in de krant fanatiek. Zijn vriendenkring bestaat bijna uitsluitend uit leden van de atletiekclub. 
Zijn vader komt elke week naar zijn training kijken en is paraat op elke wedstrijd. Dat vindt Jef belangrijk, als zijn 
vader een wedstrijd mist, maakt hij zich zorgen. 
Het was de bedoeling dat ook Jos zou doorstromen naar de topsportschool. Hij werd echter niet toegelaten omdat zijn 
prestaties op de atletiekclub in het laatste jaar leken te stagneren. Zijn vader moedigde Jos aan om harder te trainen 
en volgend jaar opnieuw te proberen toegelaten te worden. Jos zag dat niet zitten, hij zegde zijn lidmaatschap aan de 
club op en besloot om de artistieke richting uit te gaan. Hij volgde een tijdje kunsthumaniora en schreef zich in voor 
gitaarlessen aan de academie. De schoolresultaten van Jos vielen echter tegen in de kunsthumaniora en dus kreeg hij 
aan het einde van het derde middelbaar een B-attest. Jos volgt nu de richting Houtbewerking in het bso. De vakken 
interesseren hem echter weinig, hij ziet een carrière in die sector ook niet echt zitten. Jos heeft ook weinig vrienden in 
zijn klasgroep en is vaak het slachtoffer van pestgedrag. 
Verklaar aan de hand van de theorieën van Erikson en van Marcia hoe de identiteitsontwikkeling van Jef 
en Jos gebeurt. 



De verklaring
Feedback op de schrijfopdrachten

• identificatie: de w-vragen: Wat? Wie? Wanneer? Waarom? 
 beschrijven wat identiteit en identiteitsontwikkeling inhouden, wanneer dit plaatsvindt en waarom dan?
⇒ vaktaal gebruiken + uitleggen in alledaagse taal: uitleggen wat identiteit betekent!

• verklaringen: 
 meerdere verklaringen, 1 alinea per verklaring
 Combineer verschillende delen van de cursus
 Benoem hoe de verschillende verklaringen 
van elkaar verschillen 

• samenhang en structuur aanbrengen
 Signaalwoorden van oorzaak-gevolg en van causaliteit:
dus, doordat, daardoor, hieruit volgt, …)
 Meerdere verklaringen = meerdere alinea’s, 
opsommen, bullets, …

• verklaring = feitelijk genre, 
⇒ geen eigen mening!

Ofwel Ofwel
1. Verklaring  
volgens Erikson: 
(woordje uitleg 
over deze theorie)

Jef: 
Jos

2. Verklaring 
volgens Marcia: 
(woordje uitleg 
over deze theorie)

Jef
Jos 

1, Jef
• Volgens Erikson:
• Volgens Marcia

2. Jos
• Volgens Erikson
• Volgens Marcia



Het verslag
• Bestudeer de video-opname van de les Lichamelijke 

Opvoeding. 
 Schrijf nu een observatieverslag in het daartoe voorziene sjabloon 

van de opleiding. 
 Verplaats je naar de positie van de leerkracht van deze les. Schrijf 

nu een reflectieverslag van deze les in het daartoe voorziene 
sjabloon van de opleiding. 



Het betoog / de beschouwing
• Examen Onderwijskunde: Welke groeperingsvorm is volgens jou de 

beste: homogene groepen of heterogene groepen? 
• Examen Didactiek Nederlands: Beargumenteer de volgende stelling: 

‘Een taakgerichte les taalvaardigheid draagt beter bij tot het vervullen 
van de rol als kern- en steunvak dan een OVUR-les taalvaardigheid’. 

• Opdracht Wereldoriëntatie: Schrijf jouw subjectieve concept van het 
vak WO uit. 

• Opdracht Aardrijkskunde: Schrijf een werkstuk waarin je één 
probleem in verband met ‘duurzaamheid’ uitdiept. Geef aan welke 
verschillende visies er over dit probleem in de media komen. 
Beargumenteer hoe dit probleem volgens jou het best kan worden 
aangepakt.



Complexe opdrachten
• Bestudeer het voorbeeld uit Algemene Didactiek
• Onderlijn in de instructiefiche welke aandachtspunten je lector naar 

voren schuift. Dat zijn immers belangrijke evaluatiecriteria. 
• Welk genre / welke combinatie van genres / welke mengvorm van 

genres verwacht de lector? 
• Hoe kan je je taak het best opbouwen? Hoe breng je structuur aan? 
• Moet je vakbegrippen gebruiken? Uit welke kaders? 
• Mag je je eigen mening weergeven? Hoe ga je dat aanpakken? 



Interventie
• Experimentgroep (n=56)
• Controlegroep (n=57)



Effectmeting 
niveau genrebegrip

Opdracht
• In de augustuszittijd 2014-2015 schrijven de studenten voor het OPO 

Taal een essay met als titel “Onze curricula zijn te overladen. We 
verwachten te veel van onze kinderen en jongeren”. 
Je krijgt van ons twee versies van zo’n essay, versie A en versie B. 
Lees de twee versies van het essay en beantwoord dan de volgende 
vragen. 

• Welke versie is volgens jou het beste essay?

• Noem minimum 3, maximum 5 redenen WAAROM jij die versie beter 
vindt.



Evaluatie 



TO DO
• Analyse niveau genrevaardigheid

• Herhaling van het experiment

• Overleg met collega’s
 Samenwerkingsmodus
 Naslagwerk
 Effect op de opdrachten van studenten
 … 



Besluiten
• Studenten ervaren een hoger niveau van functionaliteit en 

tonen daarom een hoger niveau van motivatie
• De communicatie en samenwerking tussen taalleerkrachten 

en vakleerkrachten is verbeterd
• Het experiment heeft een positief effect op het genrebegrip 

van de studenten, zodat ze hopelijk beter gewapend zijn 
voor schriftelijke opdrachten en examenvragen in de 
toekomst. 



Contact
Anne.Decelle@ucll.be

mailto:Anne.Decelle@ucll.be
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