
Schrijven	  op	  basis	  van	  een	  tekstplan



Een	  tekstplan	  maken

• Waarom	  zou	  je	  dat	  doen?
• Hoe	  ziet	  een	  tekstplan	  eruit?



Het	  schrijfproces

1.	  Voorbereiden
Centrale vraag,	  kernboodschap,	  
lezers,	  schrijfdoelen,	  medium,	  
schrijfsituatie,	  taakverdeling,	  

tijdplanning

2.	  Informatie verzamelen.	  
Literatuurstudie,	  research,	  
data-‐analyse,	  interviews

3.	  Selecterenen	  ordenen
Tekstontwerp (plan	  in	  vragen

of	  kernzinnen),	  
paragraafstructuur,	  

verhaallijn,	  titels en	  kopjes	  

4.	  Schrijven
Tekst	  produceren

5.	  Reviseren
Grammatica,	  stijl,	  interpuntie,	  

woordkeuze,	  lay-‐out
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Beter	  kiezen	  in	  een	  andere	  taal

Iedereen	  kent	  wel	  het	  gevoel	  dat	  je	  een	  klein	  beetje	  een	  
ander	  persoon	  wordt	  als	  je	  een	  andere	  taal	  spreekt.	  In	  
het	  Frans	  voel	  je	  je	  misschien	  wat	  romantischer,	  in	  het	  
Italiaans	  iets	  flamboyanter	  en	  in	  het	  Engels	  net	  iets	  
hipper.	  Een	  tweede	  taal	  spreken	  is	  alsof	  je	  andere	  kleren	  
aantrekt:	  de	  inhoud	  wordt	  net	  iets	  anders	  verpakt.

Vraag:	  Wat	  gebeurt	  er	  met	  je	  als	  je	  in	  een	  andere	  
taal	  spreekt?
Antwoord:	  Alsof	  jij	  en	  je	  boodschap	  een	  andere	  
verpakking	  krijgen.



Welke	  vragen	  beantwoorden	  alinea’s	  2	  en	  3?

Statement	  vorige	  alinea:	  In	  een	  vreemde	  taal	  spreken	  is	  
alsof	  je	  andere	  kleren	  aantrekt:	  je	  inhoud	  wordt	  net	  iets	  
anders	  verpakt.

(2)	  Of	  zou	  het	  kunnen	  zijn	  dat	  ook	  de	  inhoud	  verandert?	  Ga	  je	  
anders	  denken?	  Maak	  je	  andere	  keuzes	  bij	  het	  nemen	  van	  een	  
beslissing?	  Je	  zou	  verwachten	  van	  niet.	  En	  áls	  het	  al	  zou	  
uitmaken,	   dan	  zou	  je	  verwachten	  dat	  beslissingen	  in	  een	  
tweede	  taal	  minder	  goed	  uitpakken	   dan	  die	  in	  onze	  
moedertaal,	  omdat	  we	  in	  een	  andere	  taal	  meer	  naar	  woorden	  
en	  betekenissen	  moeten	  zoeken,	  waardoor	  er	  minder	  
hersencellen	  overblijven	  voor	  logisch	  redeneren.

(3)	  Het	  tegenovergestelde	   blijkt	  waar	  te	  zijn.	  Een	  team	  van	  
gerenommeerde	   psychologen	  aan	  de	  Universiteit	  van	  Chicago	  
laat	  zien	  dat	  we	  in	  een	  andere	  taal	  juist	  rationelere	  
beslissingen	  nemen	  en	  risico’s	  beter	  inschatten.



(2)	  Of	  zou	  het	  kunnen	  zijn	  dat	  ook	  de	  inhoud	  verandert?	  Ga	  
je	  anders	  denken?	  Maak	  je	  andere	  keuzes	  bij	  het	  nemen	  
van	  een	  beslissing?	  Je	  zou	  verwachten	  van	  niet.	  En	  áls	  het	  al	  
zou	  uitmaken,	  dan	  zou	  je	  verwachten	  dat	  beslissingen	  in	  
een	  tweede	  taal	  minder	  goed	  uitpakken	  dan	  die	  in	  onze	  
moedertaal,	  omdat	  we	  in	  een	  andere	  taal	  meer	  naar	  
woorden	  en	  betekenissen	  moeten	  zoeken,	  waardoor	  er	  
minder	  hersencellen	  overblijven	  voor	  logisch	  redeneren.

Vraag:	  Ga	  je	  ook	  anders	  denken	  als	  je	  een	  vreemde	  
taal	  spreekt?
Antwoord:	  Het	  is	  niet	  aannemelijk	  dat	  we	  ook	  
inhoudelijk	  anders	  gaan	  denken,	  hooguit	  minder	  
goed.



(3)	  Het	  tegenovergestelde	  blijkt	  waar	  te	  zijn.	  Een	  team	  van	  
gerenommeerde	  psychologen	  aan	  de	  Universiteit	  van	  
Chicago	  laat	  zien	  dat	  we	  in	  een	  andere	  taal	  juist	  rationelere	  
beslissingen	  nemen	  en	  risico’s	  beter	  inschatten.

Vraag:	  Wat	  heeft	  recent	  onderzoek	  hieromtrent	  
laten	  zien?

Antwoord:	  In	  een	  andere	  taal	  nemen	  we	  meer	  
rationele	  beslissingen.



(4)	  De	  Amerikaansepsychologen hebben bij hun studie
gebruikgemaaktvan	  kennis die	  er al	  was	  over	  beslissingen
die	  we	  in	  onze moedertaal nemen.	  Uit onderzoeken blijkt
namelijk dat mensen zich bij het	  inschattenvan	  een risico
laten leiden door	  de	  manier waaropeen vraag gesteld is.	  
Het	  maakt een groot verschil of	  de	  nadrukwordt gelegd
op	  de	  mogelijkewinst of	  juist op	  het	  mogelijke verlies.	  
Dat werd duidelijk uit een experiment	  dat eind jaren
zeventig werd uitgevoerdaan Stanford	  en	  de	  Universiteit
van Brits-‐Columbia.



Vraag:	  Welke	  kennis	  hadden	  we	  al?	  /Wat	  blijkt	  
uit	  Amerikaans	  onderzoek?

Antwoord:
Bij	  beslissingen	  laten	  mensen	  zich	  leiden	  door	  
de	  manier	  waarop	  een	  vraag	  gesteld	  is.
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Functies	  tekstplan

• Ontwerpen
• Bespreken
• Analyseren	  en	  verbeteren
• Titels	  en	  kopjes



Belangrijke	  elementen

• Het	  vragenschema:	  laat	  verhaallijn	  zien
• Belangrijke	  check:	  maken	  de	  kopjes	  de	  
verhaallijn	  duidelijk?

• Kernzinnen	  per	  alinea:	  nadenken	  over	  
piramide/trechter	  en	  aansluiting	  
aangrenzende	  alinea’s



Waarom?

• Overzicht	  scheppen
• Keuzes	  baseren	  op	  inhoudelijke	  analyse
• Op	  één	  lijn	  komen	  over	  de	  inhoud	  
(groepsschrijven)

• Schrijfopdracht	  bijsturen	  of	  preciseren	  
• Ontdekken	  van	  je	  eigen	  verhaallijn:	  titels
• Controleren	  en	  verbeteren	  van	  je	  verhaallijn



Twee	  soorten	  titels:	  
thematisch	  en	  methodisch

Thematisch
Gevaarlijke	  ziekte
Gevoel
Kop	  of	  munt
Het	  minimumloon
Bekostigingsmethode	  als	  sturingsinstrument
Tariefstelling
Subsidies



Methodisch
• Inleiding
• Probleemanalyse
• Risico’s
• Kosten	  
• Aanbevelingen
• Oplossingen



Een	  tekstplan	  in	  vragen

De	  inleiding	  van	  een	  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?	  



Een	  tekstplan	  in	  vragen	  

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?



Een	  tekstplan	  in	  vragen	  

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	  verwachtten:	  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	  ons	  onderzoek	  in	  vergelijking	  met	  J	  en	  H

• Melden	  andere	  onderzoekers	  ons	  verrassende	  resultaat	  ook?	  Zo	  ja,	  welke?
antwoord:	  ja,	  P	  en	  Q
beschrijving	  bevindingen	  P	  en	  Q,	  plus	  de	  structuur	  van	  hun	  onderzoek


