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Goed schrijven is een belangrijke, maar complexe  
vaardigheid. De schrijver moet namelijk verschillende  
deelprocessen tegelijkertijd in de gaten houden zoals het 
plannen, formuleren en reviseren van de tekst. 

Met name schrijvers die nog niet zo goed weten waar ze 
over willen schrijven, hebben baat bij een elektronische 
outline-tool die helpt met het opstellen van een tekstplan 
(mentaal model). 

• Het schrijven van een tekst kan cognitief belastend zijn voor 
leerlingen omdat ze in één keer heel veel informatie moeten 
verwerken: ze moeten niet alleen nadenken over de inhoud,  
maar tegelijkertijd ook over structuur en stijl. 

• Uit onderzoeken blijkt dat het gebruik van een elektronische 
outline-tool bijdraagt aan de tekstkwaliteit wanneer leerlingen zich 
van tevoren nog niet in het domein hebben verdiept: de teksten 
zijn dan vollediger, de structuur duidelijker en de argumenten 
beter uitgewerkt.

• Wanneer leerlingen al wel een tekstplan hebben, maakt het voor 
de tekstkwaliteit geen verschil of zij eerst nog een plan maken met 
een outline-tool of niet.

 
•	 Leerlingen	maken	zelden	outlines	als	ze	hiervoor	geen	specifieke	

instructie krijgen. Ze zijn geneigd om direct van start te gaan met 
het schrijven van een tekst. 

 Achtergrond

Het onderzoek werd gedaan bij 
vierde- en vijfdeklassers uit het 
voortgezet onderwijs.

Extra info

Weten wat werkt-kaart #28 gaat 
over het probleem van multitasken.

Verwijzing

Leerlingen schrijven betere 
teksten wanneer leraren hun 
instructie niet alleen toespitsen 
op het schrijfproduct en de 
kenmerken hiervan, maar 
wanneer zij ook expliciet
ingaan op het schrijfproces en 
–strategieën.

Tip

Uit onderzoek weten we:
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