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Opdracht

Teken in de telefoon 
iets (leuks) dat gebeurd 
is in de vakantie.

Schrijf ernaast enkele 
zinnen die je bij je foto 
zou kunnen versturen.



Wat zijn typische valkuilen of 
moeilijkheden voor lln.?



Wat zijn typische valkuilen of 
moeilijkheden voor lln.?

Hoe ondersteun jij de 
lln.? 



Wat zijn typische valkuilen 
of moeilijkheden bij lln.?

Hoe ondersteun jij de 
lln.?

Hoe evalueer je? (meer 
dan beoordelen)















Instructietijd voor schrijven







Het onderzoek is kristalhelder. Wie leerlingen 
beter wil doen schrijven, moet meer doen dan 
leerlingen laten schrijven en hun producten van 
een beoordeling voorzien. (Van den Branden, 2020)



Effectieve schrijfdidactiek

Veel schrijfkansen

Onderwijskundig ontwerponderzoek

Collaboratief schrijven

Educatieve technologie



Onderzoeksvragen

1. Hoe kunnen we de schrijfcompetentie van de kinderen uit de derde graad van het lager 

onderwijs stimuleren?

o Hoe ziet een werkbaar didactisch kader voor effectieve schrijflessen eruit?

o Hoe kan je leraren optimaal coachen en ondersteunen bij het inzetten van een 

effectieve schrijfdidactiek?

2. Hoe kunnen educatieve tools collaboratieve processen binnen de uitgewerkte 

schrijfdidactiek effectief ondersteunen?

3. Is er een effectieve verbetering merkbaar in schrijfvaardigheid bij kinderen?



• VBS Sint-Lodewijk: 5 klassen (4-5-6)
• Spes Nostra Heule: 7 klassen (5-6)

• Sint-Lutgart Roeselare: 1 graadsklas (4-5-6)
• Revinze Torhout: 3 klassen (5-6)

Hoe evalueer ik schrijfopdrachten? 

Wat doe ik met lln. ‘waar niets uitkomt’? 

Hoe kan ik ondersteunen tijdens het schrijven?
Wat met anderstalige leerlingen? 
…



Schrijfmotivatie

Functionaliteit

Interactie

Strategie-instructie

Feedback en evaluatie

Transfer

Digitale tools



Kennisclips en extra 
info 

bij de sleutels van 
effectieve 

schrijfdidactiek

https://vivesweb.be/taalsterkschrijvenopschool/


Twee ontwikkelde 
schrijfpakketten waarin de 

sleutels van effectieve 
schrijfdidactiek optimaal 

verwerkt zitten en geëxpliciteerd 
worden.  

https://vivesweb.be/taalsterkschrijvenopschool/


Schrijfpakket 1



Schrijfpakket 2





Schrijfmotivatie

Functionaliteit

Interactie

Strategie-instructie

Feedback en evaluatie

Transfer

Digitale tools

Ga in het tweede schrijfpakket na op 
welke manier de sleutels van effectieve 
schrijfdidactiek werd uitgewerkt.



Schrijfmotivatie

Functionaliteit

Interactie

Strategie-instructie

Feedback en evaluatie

Transfer

Digitale tools

Formuleer feedback bij deze vijf 
voorbeeldteksten.









Vervolgproject: Schrijven op school in eerste 
graad B-stroom (i.s.m. provincie West-Vlaanderen)

Expertisecentrum onderwijsinnovatie

Vervolgproject: ideeën?

Onderzoekende school: zin in?


