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Academisch schrijven in voortgezet en hoger onderwijs:
effectieve didactiek 

In deze presentatie bieden we u drie – dus korte – presentaties aan over het leren schrij-
ven in de laatste klassen van het voortgezet onderwijs en de eerste jaren van het hoger
onderwijs.

Gert Rijlaarsdam, Martine Braaksma & Michel Couzijn tonen lesmodellen voor het
schrijven van argumentatieve en uiteenzettende teksten, gebaseerd op onderzoek door
leerlingen. Mariet Raedts toont hoe studenten in hun eerste jaar aan de universiteit
leren effectief korte syntheses te schrijven van onderzoeksliteratuur. Wilma van der
Westen toont een tussenproduct van een instrument voor zelfbeoordeling dat (aanko-
mende) studenten kunnen gebruiken voor een diagnose van hun eigen schrijfvaardig-
heid.

Deel 1: Schrijfonderwijs dat voorbereidt op de universitaire studie. Lessen
uit onderzoek (Gert Rijlaarsdam, Martine Braaksma & Michel Couzijn)

Het onderwijs in de bovenbouw van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
(vwo) bereidt voor op een universitaire studie. In die studie is schrijfvaardigheid een
onmiskenbaar belangrijke vaardigheid. In de laatste jaren van het voortgezet onderwijs
moeten we leerlingen daarom goed voorbereiden op een universitaire studie. Als het
even kan, zouden we leerlingen in de lessen Nederlands ook moeten voorbereiden op
een studie Nederlands en zouden we ze moeten leren dat er in de neerlandistiek van
alles te onderzoeken valt, waarover je vervolgens een mooi stuk zou kunnen schrijven.
Het betreft hier onderzoek door leerlingen aan de hand van een vrij strak kader en een
didactiek van de uiteenzettende tekst die zeer efficiënt is.
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Martine Braaksma ontwierp lessen, waarin leerlingen met elkaar een bepaald onder-
werp onderzoeken om later, op basis van dat onderzoek, een effectieve argumentatie-
ve tekst te schrijven. Ze toont het model voor een dergelijke onderzoekende les, met
enkele videofragmenten van de les als adstructie. 
Michel Couzijn toont een effectief gebleken lessenserie, waarin leerlingen ook onder-
zoek doen, nu ten behoeve van een uiteenzettende tekst. Couzijn stelde vast dat de les-
senserie effect had op de kwaliteit van de uiteenzettingen, maar ook dat schrijven bij-
draagt aan het verwerven van de leerstof waarover onderzoek werd gedaan.

Referenties

Braaksma, M., G. Rijlaarsdam & H. van den Bergh (2011). “Hypertekst schrijven en
observerend leren als didactiek: effecten op schrijfvaardigheid en kennisverwer-
ving”. In: Vonk, jg. 40, nr. 3, p. 3-24.

Deel 2: De leereffecten van ‘leren-door-observeren’ in vergelijking met
‘leren-door-doen’ en ‘leren via modeloplossingen’ (Mariet Raedts)

Eerstejaarsstudenten hebben meestal geen idee hoe ze een wetenschappelijk (litera-
tuur)onderzoek moeten opzetten en uitvoeren. Ook met de regels en conventies van
academische papers zijn ze niet of onvoldoende vertrouwd. Om die lacunes weg te
werken,  hebben universiteiten en hogescholen in de voorbije jaren een aantal initia-
tieven uitgewerkt. Via persoonlijke schrijfcoaches, workshops, keuzecursussen en ver-
plichte opleidingsonderdelen hopen ze de wetenschappelijke vaardigheden van hun
studenten op peil te krijgen.

Aan de faculteit ‘Bedrijfseconomische Wetenschappen’ van de Universiteit Hasselt
maken de studenten in het eerste jaar van hun opleiding kennis met het literatuurover-
zicht in de vorm van een geïntegreerd onderzoeksproject. In teams van vijf of zes leden
schrijven de studenten samen aan een onderzoeksrapport van een dertigtal pagina’s.
Daarin moet de theorie uit de colleges ‘Psychologie’ en ‘Organisatie’ geïntegreerd wor-
den met zelf geselecteerde wetenschappelijke publicaties en eigen interviewmateriaal.
Het onderwijsteam is interdisciplinair. Pedagogen en (bedrijfs)psychologen waken
over de methodologische en inhoudelijke kwaliteit van de onderzoeksrapporten. De
taalkundige begeleiding is in handen van een neerlandicus. 

In 2005 zetten we aan de universiteit van Hasselt een onderwijskundig experiment op.
Daarin gingen we na welke didactische werkvorm de beste leereffecten oplevert om
studenten vertrouwd te maken met de criteria waaraan een paragraaf uit een literatuur-
overzicht moet voldoen: leren door zelf schrijfoefeningen te maken of leren door de
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