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Het	  simpele	  schrijfproces	  

Reviseren,	  reviseren,	  
reviseren	  …	  

Schrijven	  

Plannen	  
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Schrijven	  	  	  

Een	  gestructureerd	  schrijfproces	  

Reviseren	  

Formuleren	  

Organiseren	  

Selecteren	  	  

Plannen	  
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Een	  gestructureerd	  schrijfproces	  

Reviseren	  

Formuleren	  

Organiseren	  

Selecteren	  	  

Plannen	  

	  	  	  
	  	  	  I	  
	  	  N	  
	  	  H	  
	  	  O	  
	  	  U	  
	  	  D	  
	  	  	  	  

	  	  	  V	  
	  	  	  O	  
	  	  	  R	  
	  	  	  M	  

Nieuw	  perspecMef	  op	  een	  tekst	  

Een	  effecMeve	  tekst	  biedt	  
samenhangende	  antwoorden	  op	  

vragen	  van	  de	  lezer.	  
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ZiRen	  is	  het	  nieuwe	  roken	  

Een	  tekstplan	  maken	  
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Waarom	  eerst	  een	  tekstplan?	  

•  Inhoud	  bepalen	  (selecteren	  en	  ordenen)	  
•  Overzicht	  scheppen	  
•  Op	  één	  lijn	  komen	  over	  de	  inhoud	  
(groepsschrijven)	  	  

•  Schrijfopdracht	  bijsturen	  of	  preciseren	  	  
•  Ontdekken	  /	  ontwerpen	  van	  je	  verhaallijn:	  
Mtels	  	  

•  Controleren	  en	  verbeteren	  van	  je	  verhaallijn	  

Wat	  kun	  je	  met	  een	  tekstplan?	  

•  Ontwerpen	  
•  Bespreken	  
•  Analyseren	  en	  verbeteren	  
•  Kernzinnen	  per	  alinea	  (topic	  –	  kern)	  
•  Titels	  en	  kopjes	  
•  Samenva]ng	  vooraf	  
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Vragenschema	  Inleiding	  onderzoeksverslag	  

•  Wat	  is	  het	  onderwerp	  van	  onderzoek?	  	  
•  Welke	  aanleiding	  was	  er?	  	  
•  Waarom	  doet	  het	  onderwerp	  er	  toe?	  	  
•  Wat	  weten	  we	  er	  al	  van?	  	  
•  Wat	  weten	  we	  nog	  niet?	  	  
•  Wat	  is	  de	  hoofdvraag?	  	  

De	  bespreking	  van	  een	  bevinding	  in	  de	  
beschouwing	  	  

•  Wat	  is	  het	  resultaat	  van	  de	  eerste	  test?	  	  
•  Waarom	  is	  dit	  een	  verrassend	  resultaat?	  	  
•  Welke	  verklaringen	  zijn	  ervoor	  te	  geven?	  	  
•  Melden	  andere	  onderzoekers	  dit	  resultaat	  ook?	  	  
•  Welke	  verschillen/overeenkomsten	  vertoonden	  de	  
betreffende	  onderzoeken?	  	  

•  Welke	  conclusies	  zijn	  daaruit	  te	  trekken?	  	  
•  Hoe	  zeker	  zijn	  deze	  conclusies?	  	  
•  Welke	  twijfels	  blijven	  precies	  over?	  	  
•  Hoe	  kunnen	  we	  daar	  meer	  zekerheid	  over	  krijgen?	  
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De	  bespreking	  van	  een	  bevinding	  in	  de	  
beschouwing	  	  

Wat	  is	  het	  resultaat	  van	  de	  eerste	  test?	  	  
antwoord:	  omschrijving	  van	  het	  resultaat	  X	  in	  tabel,	  plus	  tekst	  	  

Waarom	  is	  dit	  een	  verrassend	  resultaat?	  	  
antwoord:	  we	  hadden	  verwacht	  dat	  het	  resultaat	  niet	  X	  maar	  Y	  
was;	  uitleg	  waarom	  we	  dit	  verwachRen:	  beschrijving	  van	  
onderzoek	  van	  J	  en	  H	  	  

Welke	  verklaringen	  zijn	  er	  voor	  dit	  verrassende	  resultaat	  te	  
geven?	  
antwoord:	  ons	  onderzoek	  was	  anders;	  beschrijven	  wat	  er	  anders	  
was	  in	  vergelijking	  met	  J	  en	  H	  	  

•  www.focusoptekst.nl/schrijfdokter	  

•  intranet	  CPB	  

•  Voorbeeld	  tekstplan	  (arMkel	  van	  Evelyn	  
Bosma)	  
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