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Schrijfplezier
Dertig jaar geleden zijn in JSW twee artikelen 
gepubliceerd over het stelonderwijs. Dat was een 
belangrijke periode voor het onderwijs: in 1985 
gingen de kleuterschool en de lagere school 
samen verder als de basisschool. Wat werd er in 
die onderwijskundig roerige periode over het stel-
onderwijs geschreven en hoe staat het stelonder-
wijs er dertig jaar later voor? 

1986 vs. 2016

TOEN & NU

Niemand zal ontkennen dat het leren schrijven 
van teksten de moeilijkste vaardigheid is binnen 
het taalonderwijs. Dat was anno 1986 niet 
anders. Peter Dekkers schreef in dat jaar een arti-
kel voor JSW over ‘dit moeilijke deelgebied van 
het taalonderwijs’ en zoomde daarbij in op 
schrijfangst: de angst van kinderen voor het witte 
papier. Kinderen die maar op hun pen zaten te 
kauwen in de hoop dat zij als vanzelf een inge-
ving zouden krijgen voor het schrijven van hun 
tekst. Hij maakte het volgende elfje over leerling 
Mark, waarmee hij schrijfangst omschreef:

Hekel aan schrijven
Herken jij dit? Volgens Dekkers zou het zomaar 
kunnen zijn dat er ook een ‘Mark’ in je klas zit. 
Hij geeft in zijn artikel een beschrijving van Mark:

‘Stellen 
wit papier
daar zit hij
kauwend op zijn penangst’ 

Fragment JSW, jaargang 71, 1986

‘Mark (…) valt niet erg op in groep 6. 

Behalve als er geschreven moet worden. 

Dan gaat-ie bijvoorbeeld ineens zijn bal-

pen uit elkaar halen of anderen zitten 

afleiden. (…) Daar ging je op door. Hoe 

komt dat nou? Het boek bleek saai, 

enzovoort. En Mark zei: “Ik heb zo’n 

hekel aan schrijven.” (…) “Ik vind er niks 

aan en ik kan het niet.”’

Fragment JSW, jaargang 71, 1986
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In hetzelfde artikel bepleit Dekkers het ‘educatief 
ontwerpen’ door leerkrachten en het leveren van 
maatwerk door schrijfopdrachten van hun taal-
methode aan te passen. Hij suggereert om ‘te 
starten met korte teksten, zoals het schrijven van 
een elfje, raadsels of een haiku’. Hij vindt dat je 
‘uit eigen ervaringen allerlei problemen en 
mogelijkheden ontdekt’.

De stelhoek
Een jaar later verschijnt in JSW een artikel over 
het werken met een stelhoek (Van de Ven, 
1987). Het inrichten van een stelhoek wordt in 
die tijd door sommige scholen gezien als de 
oplossing voor het geringe schrijfplezier. De 
inspiratiebron voor het inrichten van stelhoeken 
in de midden- en bovenbouw van de 

basisschool is het hoekenwerk in de (voorma-
lige) kleuterschool. Het werken in hoeken ziet 
men als een vorm van integratie tussen het kleu-
teronderwijs en de midden- en bovenbouw van 
de basisschool. De stelhoeken bevatten allerlei 
schrijfmaterialen, zoals stempels, flanelletters, 
diverse soorten pennen, stiften, penselen en 
mappen, een cassetterecorder, boeken en 
‘snuffelmappen’ met schrijfopdrachten. Op de 
wanden worden de stelproducten opge-
hangen, zodat deze gelezen kunnen worden 
door andere kinderen. De school die door Piet 
Hein van de Ven geportretteerd wordt, wil mid-
dels het werken in hoeken meer inzetten op 
flexibel, geïndividualiseerd onderwijs om zo in 
te kunnen spelen op de onderwijsbehoeften 
van de kinderen. 

Goed vormgegeven 
stelonderwijs helpt leerlingen om plezier 
te krijgen in het 

schrijven van teksten 

Wilbert van Woensel

‘Bij korte teksten denk ik al gauw aan spreekwoorden en gezegden. Maar daar kun je toch niet veel mee; zulke ‘staande’ uitdrukkingen ‘liggen’ vast. (…) Af en toe neus ik in taaldidactische uitga-ven. Dat levert een aantal leuke sugges-ties op (…): raadsels, haiku’s en elfen. Een gouden regel van het educatief ont-werpen is om het zelf uit te proberen, wat je voor kinderen wilt plannen.’ Fragment JSW, jaargang 71, 1986

‘Kinderen komen gewoon tekort, je kunt 

ze, als je klassikaal lesgeeft, lang niet 

genoeg begeleiden.’ Naast het eerder 

genoemde voordeel van het vergroten 

van de flexibiliteit en de motivatie wordt 

genoemd dat er bij hoekenwerk minder 

materialen nodig zijn ‘omdat er steeds 

maar een paar kinderen in een hoek 

werken. Daardoor kan men boekjes aan-

schaffen van verschillende 

taalmethodes’.’

Fragment JSW, jaargang 71, 1987
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‘Oude’ knelpunten 
Volgens Blok en Van Gelderen waren moderne 
steldidactische opvattingen niet of weinig in de 
onderzochte methoden terug te vinden. Deze 
nieuwe, meer procesgerichte inzichten sijpelden 
naar hun idee maar langzaam door naar de 
praktijk. Deze constatering uit 1989 blijkt nog 
lange tijd actueel. Pas vanaf de millenniumwis-
seling, dus vanaf 2000, verschijnen er mondjes-
maat taalmethodes waarin een meer procesge-
richte aanpak herkenbaar is. Uit onderzoek van 
Franssen en Aarnoutse (2003) blijkt echter dat 
het gebruik van een moderne, strategische taal-
methode nog geen garantie is voor goed schrijf-
onderwijs. Het gebruik van een methode met 
nieuwere inzichten wil nog niet zeggen dat de 
praktijk daarmee ook direct verandert. 
Bovendien hebben veel methoden die sinds 
2000 zijn verschenen nogal wat knelpunten die 
belemmerend werken voor kwalitatief goed stel-
onderwijs (Brouwer, 2011). Knelpunten zoals: 
de geringe tijd waarbinnen de kinderen een 
tekst moeten schrijven, het ontbreken van een 
echt thema dat steun biedt voor het schrijven 
van een tekst, het ontbreken van samenhang tus-
sen het schrijven van teksten en de andere taal-
lessen, de functionaliteit van de opdrachten en 
de geringe aandacht voor het reviseren en het 
publiceren. Dit zijn knelpunten die deels door 
Blok en Van Gelderen ruim twintig jaar eerder 
werden genoemd. 

Focus op schrijven
De inspectie constateerde in 2012 dat veel 
scholen (vaak met goede redenen) zich destijds 
richtten op het verbeteren van hun lees- en woor-
denschatonderwijs. De domeinen ‘schrijven van 
teksten’ (stellen) en ‘mondelinge taalvaardig-
heid’ kregen in die tijd echter vaak minder aan-
dacht. De inspectie wees op het gevaar dat 
daarmee het taalonderwijs verschraalt. Middels 
de brochure Focus op schrijven (Inspectie van 
het onderwijs, 2012) vroeg de inspectie aan-
dacht voor het leren van het schrijven van tek-
sten en wees de inspectie erop dat een goede 

Blijkbaar werd de oplossing voor het ontbreken 
van schrijfplezier gezocht in het aanpassen van de 
vorm en het ‘verrijken’ van de stelhoek met ideeën 
uit verschillende methodes. Het is de vraag of 
deze vormaanpassing hét antwoord was op het 
probleem of dat er toch meer naar inhoudelijke 
oorzaken gekeken zou moeten worden.

Diepteonderzoek taalmethodes
Dekkers en Van de Ven beschreven manieren om 
op een andere manier met het stellen om te gaan, 
al dan niet met een taalmethode. Uit het diepteon-
derzoek van Blok en Van Gelderen (1989), dat 
enkele jaren later verscheen, is echter gebleken dat 
leerkrachten zich destijds in hoge mate lieten lei-
den door hun taalmethode. Ze bedachten slechts 
zelden stelopdrachten en voegden weinig stelop-
drachten aan de methode toe. De onderzoekers 
onderzochten ook de inhoud van de vier methodes 
die op dat moment het meest gebruikt werden: 
Taal Totaal, Jouw Taal Mijn Taal, Taal Actief en 
Taalkabaal. Gezien de geconstateerde methode-
volgzaamheid van de leerkrachten is het interes-
sant om naar enkele belangrijke bevindingen van 
deze onderzoekers te kijken. Blok en Van Gelderen 
constateerden dat de onderzochte methodes ern-
stige manco’s vertoonden en hard aan vernieuwing 
toe waren. Enkele kritiekpunten op de methoden 
betrof: de methodes bevatten alleen schrijfopdrach-
ten zonder didactische opbouw, leerstof en instruc-
ties hoe de kinderen de taak aan zouden moeten 
pakken, veel van deze opdrachten zijn erg open 
en weinig realistisch (ze bevatten geen aanwij-
zingen over doel, publiek en criteria), de meeste 
stelopdrachten bieden weinig contextuele steun, 
het plannen en reviseren krijgt weinig aandacht en 
er worden weinig verbanden gelegd met de 
andere onderdelen van het taalonderwijs. 
Hieronder een stelopdracht uit de jaren 80:

1985 1989 1993 2010

TOEN & NU

1985
Start basisschool, stelhoeken als 

oplossing geringe schrijfmotivatie

1993
Vijffasenmodel voor schrijfonder-wijs (SLO) geïntroduceerd 

2010
Uitwerking referentieniveaus schrijven: 

leerstoflijnen schrijven beschreven

1989 
Blok & Van Gelderen: methodes stel-onderwijs hard aan verandering toe

Een kort verhaal schrijven

‘Schrijf over een pony en een gans, of 

over ballet en dans. Het mag ook gaan 

over een boek dat je las, of over een 

voorval in de klas. Je kunt over leuke 

dingen schrijven, maar ook over van 

angst verstijven. Zoek het zelf maar uit. 

Dan ga je aan je verhaal beginnen, in 

dichtvorm of in zinnen.’

Een stelopdracht uit de jaren 80
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spelletjeshoek komt te staan of een boek met 
een eigen gemaakte kaft met barcode, zodat 
deze door anderen geleend kan worden bij de 
plaatselijke bibliotheek. Een mooie kans om 
aan schrijfplezier te werken, biedt ook het 
maken van e-books. Er zijn steeds meer apps 
beschikbaar die ingezet kunnen worden om 
e-pubs met een mooie vormgeving te maken. 
Een mooie vormgeving mag echter nooit ten 
koste gaan van de inhoud van de tekst. Vorm 
volgt de inhoud en niet andersom. Het gaat 
erom dat de schrijfvaardigheid van de kinderen 
verder ontwikkeld wordt. Een mooi product, 
door bijvoorbeeld ICT in de verschillende fasen 
van het schrijven in te zetten, maar ook door 
aandacht te besteden aan de manier van publi-
ceren, kan het schrijfproces en schrijfplezier 
enorm faciliteren. Het wordt tijd dat het schrijf-
onderwijs eindelijk de status van ondergescho-
ven kindje van zich af kan schudden en dat de 
inzichten uit onderzoek en veelbelovende pro-
jecten gangbaar worden in de praktijk. Goed 
vormgegeven stelonderwijs, bijvoorbeeld via 
het vijffasenmodel, waarbij de leerkracht weet 
welke kinderen mogelijk een extra steuntje in de 
rug nodig hebben, kan ertoe leiden dat leer-
lingen als Mark minder last hebben van schrijf-
angst en ontdekken dat het schrijven van teksten 
veel plezier kan opleveren.

schriftelijke taalvaardigheid van essentieel 
belang is om goed te kunnen functioneren in de 
maatschappij. De inspectie gaf hiermee aan 
dat scholen vrij zijn om keuzes te maken binnen 
het (verbeteren van het) schrijfonderwijs, maar 
wil middels de brochure wel enkele handrei-
kingen bieden. Een van die suggesties is het 
hanteren van het ‘vijffasenmodel voor schrijven’, 
een didactisch model dat bij SLO reeds begin 
jaren 90 ontwikkeld werd (Hoogeveen, 1993) 
en centraal stond in verschillende schrijfprojec-
ten. Projecten die allen gericht waren op het 
vergroten van het schrijfplezier van kinderen bij 
het leren schrijven in betekenisvolle contexten. 
Zie ook een artikel dat eerder in JSW ver-
scheen: ‘Schrijvertje spelen’ (Hoogeveen & 
Brouwer, 2011). 

Vijffasenmodel
Kenmerkend voor het stelonderwijs volgens het 
vijffasenmodel (zie figuur 1 ‘Vijffasenmodel 
(Hoogeveen, 1993)’ hiernaast) is dat het schrij-
ven terdege wordt voorbereid en plaatsvindt 
binnen een duidelijke context die steun biedt. 
Dit vergemakkelijkt de ‘stofvinding’ en voorkomt 
dat kinderen écht niet weten waarover ze moe-
ten schrijven. Daarnaast is vooraf duidelijk waar 
de te schrijven tekst aan moet voldoen. Dit geeft 
kinderen houvast bij het schrijven van de tekst 
en bij het reflecteren op de eigen tekst en die 
van anderen. Ook kun je als leerkracht heel 
gericht instructie geven op de specifieke 
schrijftaak. 

Schrijfplezier
In het vijffasenmodel wordt altijd toegewerkt 
naar een publicatie. Dat is een essentieel 
onderdeel voor het schrijfplezier. Het recht-
vaardigt ook de opdracht aan de kinderen 
om hun teksten (samen) kritisch te bekijken en 
waar nodig te herschrijven (reviseren). Hierbij 
moet de term ‘publicatie’ breed opgevat wor-
den. Het gaat erom dat de teksten van kinde-
ren door andere kinderen, ouders of andere 
mensen gelezen kunnen worden. Een publica-
tie kan een eigen gemaakt boek zijn waarin 
de teksten van de kinderen uit de klas gebun-
deld zijn (al dan niet voorzien van een zelf 
ontworpen kaft), een muur waarop de teksten 
van kinderen opgehangen worden, een 
eigen gemaakt memoryspel dat in de 

2010 2012 2015 2016

2012
Inspectiebrochure Focus op schrijven vraagt aandacht voor schrijfonderwijs

2015
De eerste nieuwe generatie taal-

methodes geïntroduceerd
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Figuur 1 – Vijffasenmodel (Hoogeveen, 1993) 

Tijdens de 100ste jaargang 
hebben wisselende auteurs 
teruggeblikt op eerder 
verschenen artikelen in JSW 
door de ontwikkelingen van 
toen en nu met elkaar te 
vergelijken. De redactie 
bedankt alle auteurs voor 
hun bijdrage. Alle 
afleveringen zijn te lezen in 
ons digitale archief: 
www.jsw-online.nl/archief
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Wil jij op de hoogte blijven 
van de ontwikkelingen 
in het basisonderwijs?

Meer weten? Ga naar www.jsw-online.nl of bel 088-2266692
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