
‘Help, ze kunnen niet 
meer schrijven!’
dr. Fien De Smedt – LOPON² – 14 oktober 2022 

VAKGROEP ONDERWIJSKUNDE

ONDERZOEKSGROEP TAAL, LEREN, INNOVEREN
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Eerst even kennismaken…

• Postdoctoraal onderzoeker bij de onderzoeksgroep Taal, 
Leren, Innoveren – Onderzoekscoördinator Hilde Van Keer 
(Vakgroep Onderwijskunde, UGent)

• Focus: interventie-onderzoek in authentieke klascontexten
• Doctoraat: Cognitieve en motivationele uitdagingen in 

schrijven (5de-6de leerjaar – groep 7/8)
• Huidige projecten: Argumentatief schrijven (3de graad SO –

bovenbouw VWO) en PIAAC
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Eerst even kennismaken…

• Postdoctoraal onderzoeker bij de onderzoeksgroep Taal, 
Leren, Innoveren – Onderzoekscoördinator Hilde Van Keer 
(Vakgroep Onderwijskunde, UGent)

• Focus: interventie-onderzoek in authentieke klascontexten
• Doctoraat: Cognitieve en motivationele uitdagingen in 

schrijven (5de-6de leerjaar – groep 7/8)
• Huidige projecten: Argumentatief schrijven (3de graad SO –

bovenbouw VWO) en PIAAC

Vandaag: gids doorheen het wetenschappelijk (inter)nationaal 
schrijfonderzoek met knipogen naar mijn collega’s tijdens de 
inspiratiesessies



Ik zal ook knipogen naar de sleutels…
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1. Functionaliteit: betekenisvolle en 

uitdagende opdrachten

2. Interactie: met leraar en 

medeleerlingen

3. Strategie-instructie: strategische 

lezers

4. Leesmotivatie

5. Transfer: horizontale integratie 



Alarmerende signalen vanuit de onderwijspraktijk
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Bezorgdheden: een wereldwijde trend
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Slaagpercentages (VL - 2018)

Tekstdoel Vormelijke 

correctheid

Spelling Woordenschat

Uitnodiging 48% 66% 74% 48%

Oproep 75% 60% 75% 66%

Brief 77% 52% 77% 66%

Verslag 59% 52% 73% 68%

Bezorgdheden bevestigd in peilingsonderzoek (VL + NL)

Slaagpercentages (NL- 2019)

Het streefniveau 1S/2F wordt door 28% van 

de bo-leerlingen



Bezorgdheden bevestigd in peilingonderzoek (VL + NL)

Leerlingen (6de leerjaar – groep 8) hebben moeite om 

teksten te schrijven:

̶ Inhoudelijk

̶ Organisatorisch

̶ Stilistisch

̶ Communicatief
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Adviestekst van de Taalunie (2015)
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Adviestekst van de Taalunie (2015)
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Carlijn ;-)



Ze kunnen het niet… en ze doen het niet graag!
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Schrijven school: autonoom Schrijven school: gecontroleerd

De Smedt et al. (2020) 



Ze kunnen het niet… en ze doen het niet graag!
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De Smedt et al. (2020) 



The million-dollar question

Wat is de oorzaak van het ondermaatse schrijfniveau 

van leerlingen? 

→Theoretisch onderzoek

→Empirisch onderzoek

13



Schrijven: een cognitief complexe vaardigheid

14

Flower & Hayes (1981)

Graham (2018)



Schrijven: een cognitief complexe vaardigheid

(Graham, Gillespie, & McKeown, 2013) 

Schrijfomgeving

Onderwerp 

Intenties

Kennis, 
vaardigheden, 

strategieën

Doelgerichte 

en cognitieve 

activiteit
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Schrijven: een cognitief complexe vaardigheid

(Graham, Gillespie, & McKeown, 2013) 

Schrijfomgeving

Onderwerp

Intenties

Kennis, 
vaardigheden, 

strategieën

Doelgerichte 

en cognitieve 

activiteit



Schrijven: een cognitief complexe vaardigheid

Beginnende schrijvers ervaren veel moeilijkheden (Bereiter & 

Scardamalia, 1987; McCutchen, 2006)
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Planning

• Weinig 
conceptuele 
planning

Tekstproductie

• Beperkingen 
werkgeheugen

Revisie

• Oppervlakkig



The million-dollar question

Wat is de oorzaak van het ondermaatse schrijfniveau 

van leerlingen? 

1. Schrijven is cognitief complex

21
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Te wijten aan het schrijfonderwijs?



Peiling begrijpend lezen, luisteren en schrijven in Vlaanderen (2018) 

Schrijven: onderbelicht domein

97%

76%

66%

65%

51%

39%

35%

23%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Spelling

Taalbeschouwing

Begrijpend lezen

Woordenschat

Spreken

Luisteren

Technisch lezen

Schrijfopdrachten

(De Smedt et al., 2016)



Peiling Schrijfvaardigheid in Nederland (2019)
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The million-dollar question

Wat is de oorzaak van het ondermaatse schrijfniveau 

van leerlingen? 

1. Schrijven is cognitief complex

2. ‘Lage kwantiteit’: Leerlingen schrijven te weinig
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Wat dan met de kwaliteit? 

27



Grootschalig survey-onderzoek in Vlaanderen (2016)

De Smedt et al. (2016) 



Peiling Schrijfvaardigheid in Nederland (2019)
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Peiling Schrijfvaardigheid in Nederland (2019)
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Peiling Schrijfvaardigheid in Nederland (2019)
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The million-dollar question

Wat is de oorzaak van het ondermaatse schrijfniveau 

van leerlingen? 

1. Schrijven is cognitief complex

2. ‘Lage kwantiteit’: Leerlingen schrijven te weinig

3. ‘Lage kwaliteit’: De schrijfinstructie moet beter
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Alle ogen zijn gericht op de leraren… en de lerarenopleiders…
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Hoeveel studietijd (in uren) wordt er besteed aan 
schrijfdidactiek in de lerarenopleiding?
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https://www.menti.com/alcsdxyny2ey

voting code 3409 6348

https://www.menti.com/alcsdxyny2ey


Voelen leraren zich voorbereid?
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Ondermaats Minder goed Adequaat Zeer goed

Hoe evalueert u de kwaliteit van uw lerarenopleiding 
met betrekking tot schrijfonderwijs?

De Smedt et al. (2016) 



The million-dollar question

Wat is de oorzaak van het ondermaatse schrijfniveau van 

leerlingen? 

1. Schrijven is cognitief complex

2. ‘Lage kwantiteit’: Leerlingen schrijven te weinig

3. ‘Lage kwaliteit’: De schrijfinstructie moet beter
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Leraren 

weten niet 

‘hoe’?

Vraag naar evidence-based schrijfinstructie!



Evidence-based schrijfonderzoek
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Schrijven: niet 

alleen in de klas 

een onderbelicht 

domein…
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Het is nog maar het begin…

̶ Voorbije 20 jaren: exponentiële groei 

̶ Veel waardevolle (quasi-) experimentele studies

̶ Belang van meta-analyses (= kwantitatieve overzichtsstudies) 
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Experimentele groep

Controle groep

Schrijfinterventie

Business as usual

of andere 

schrijfinterventie



Evidence-based schrijfonderzoek: meta-analyses
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Overzicht van meta-

analyses uit de review 

studie van Janssen en 

van Weijen (2017)



Evidence-based schrijfonderzoek: meta-analyses
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Basisonderwijs 

(grades 1-6)



Evidence-based schrijfonderzoek: meta-analyses
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Basisonderwijs 

(grades 1-6)

Basisonderwijs + 

secundair/voortgezet 

onderwijs (grades 1-

12)



Evidence-based schrijfonderzoek: meta-analyses

43

Basisonderwijs 

(grades 1-6)

Basisonderwijs + 

secundair/voortgezet 

onderwijs (grades 1-

12)

LP: leerlingen met 

leerproblemen



Evidence-based schrijfonderzoek: meta-analyses
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Focus: 

• Grammatica en zinscombinatie (1x)

• Spellingonderwijs (1x)

• Handschriftonderwijs (1x)

• Schrijven op de computer (5x)

• Strategie-onderwijs (3x)

• Schrijven om te leren (1x)

• Formatieve beoordeling en feedback 

(2x)



Evidence-based schrijfonderzoek: meta-analyses
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Focus: 

• Grammatica en zinscombinatie (1x)

• Spellingonderwijs (1x)

• Handschriftonderwijs (1x)

• Schrijven op de computer (5x)

• Strategie-onderwijs (3x)

• Schrijven om te leren (1x)

• Formatieve beoordeling en feedback 

(2x)

Meike en Monica ;-)



Evidence-based schrijfonderzoek: meta-analyses
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Focus: 

• Grammatica en zinscombinatie (1x)

• Spellingonderwijs (1x)

• Handschriftonderwijs (1x)

• Schrijven op de computer (5x)

• Strategie-onderwijs (3x)

• Schrijven om te leren (1x)

• Formatieve beoordeling en feedback 

(2x)

• Schrijven t.b.v tekstbegrip (3x)



Evidence-based schrijfonderzoek: meta-analyses
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Focus: 

• Grammatica en zinscombinatie (1x)

• Spellingonderwijs (1x)

• Handschriftonderwijs (1x)

• Schrijven op de computer (5x)

• Strategie-onderwijs (3x)

• Formatieve beoordeling en feedback 

(2x)

• Schrijven om te leren (1x)

• Schrijven t.b.v tekstbegrip (3x)

Suzanne ;-)



Evidence-based schrijfonderzoek: meta-analyses
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Focus: 

• Grammatica en zinscombinatie (1x)

• Spellingonderwijs (1x)

• Handschriftonderwijs (1x)

• Schrijven op de computer (5x)

• Strategie-onderwijs (3x)

• Formatieve beoordeling en feedback 

(2x)

• Schrijven om te leren (1x)

• Schrijven t.b.v tekstbegrip (3x)

• Diverse benaderingen (8x)



2 meta-analyses bijzonder interessant voor vandaag
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Evidence-based schrijfinstructie

Meta-analyse van 

Koster et al. (2015)

Focus: bovenbouw

lager 

onderwijs/primair 

onderwijs
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Monica ;-)



Evidence-based schrijfinstructie

Meta-analyse van 

Graham et al. (2012)

Focus: lager 

onderwijs/primair 

onderwijs
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Evidence-based schrijfinstructie

Meta-analyse van Graham et al. (2012): schrijfinstructiepraktijken – lager/primair 

onderwijs

‘Kracht’ van een schrijfinstructiepraktijk wordt uitgedrukt in ‘effect size (ES)’

̶ ‘eerder beperkte kracht’: ES = 0.2 

̶ ‘medium kracht’: ES = 0.5

̶ ‘sterke kracht’: ES = 0.8
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Effectieve schrijfinstructie

Meta-analyse van Graham et al (2012): schrijfinstructiepraktijken – lager onderwijs 
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Schrijfpraktijk Effect size

Extra tijd inplannen voor schrijven 0.30

Peer/self-feedback 0.37

Gebruik van word processor 0.47

Brainstormactiviteiten voor het schrijven 0.54

Expliciete instructie geven over basisschrijfvaardigheden 0.55

Expliciete instructie geven over tekststructuur 0.59

Doelen m.b.t. het schrijfproduct 0.76

Feedback van een volwassene 0.80

Samen schrijven 0.89

Expliciete instructie geven over schrijfstrategieën 1.02



Effectieve schrijfinstructie

Meta-analyse van Graham et al (2012): schrijfinstructiepraktijken – lager onderwijs 
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Schrijfpraktijk Effect size

Extra tijd inplannen voor schrijven (n = 5) 0.30

Peer/self-feedback 0.37

Gebruik van word processor 0.47

Brainstormactiviteiten voor het schrijven 0.54

Expliciete instructie geven over basisschrijfvaardigheden 0.55

Expliciete instructie geven over tekststructuur 0.59

Doelen m.b.t. het schrijfproduct 0.76

Feedback van een volwassene 0.80

Samen schrijven 0.89

Expliciete instructie geven over schrijfstrategieën 1.02



Extra tijd inplannen voor schrijven

55

Maar enkel ‘kwantiteit’ 

opdrijven zal niet 

genoeg zijn…



Effectieve schrijfinstructie

Meta-analyse van Graham et al (2012): schrijfinstructiepraktijken – lager onderwijs 
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Schrijfpraktijk Effect size

Extra tijd inplannen voor schrijven 0.30

Peer/self-feedback (n = 10) 0.37

Gebruik van word processor 0.47

Brainstormactiviteiten voor het schrijven 0.54

Expliciete instructie geven over basisschrijfvaardigheden 0.55

Expliciete instructie geven over tekststructuur 0.59

Doelen m.b.t. het schrijfproduct 0.76

Feedback van een volwassene 0.80

Samen schrijven 0.89

Expliciete instructie geven over schrijfstrategieën 1.02



Peer-feedback

̶ FB op het product van een 

klasgenoot geven of krijgen

̶ Richtlijnen geven over hoe 

feedback te geven. Vb.

̶ Dit vind ik goed in de tekst

̶ Dit kan beter

̶ Dit is mijn tip

̶ Anonieme teksten (minder 

geremd in commentaar)
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Peer-feedback

̶ Feedback op het product geven 

aan of krijgen van een klasgenoot

̶ Richtlijnen geven over hoe 

feedback te geven. Vb.

̶ Dit vind ik goed in de tekst

̶ Dit kan beter

̶ Dit is mijn tip

̶ Anonieme teksten (minder geremd 

in commentaar)

58

Planning

• Weinig 
conceptuele 
planning

Tekstproductie

• Beperkingen 
werkgeheugen

Revisie

• Oppervlakkig
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Self-feedback

Leerlingen leren zichzelf

evalueren a.d.h.v. een 

rubric

60



Effectieve schrijfinstructie

Meta-analyse van Graham et al (2012): schrijfinstructiepraktijken – lager onderwijs 
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Schrijfpraktijk Effect size

Extra tijd inplannen voor schrijven 0.30

Peer/self-feedback 0.37

Gebruik van word processor (n = 10) 0.47

Brainstormactiviteiten voor het schrijven 0.54

Expliciete instructie geven over basisschrijfvaardigheden 0.55

Expliciete instructie geven over tekststructuur 0.59

Doelen m.b.t. het schrijfproduct 0.76

Feedback van een volwassene 0.80

Samen schrijven 0.89

Expliciete instructie geven over schrijfstrategieën 1.02



Gebruik van word processor 

̶ vs. pen en papier

̶ Word processor + software 

om het schrijfproces te 

faciliteren (vb., spelling 

checker, 

voorleessoftware,…)
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Gebruik van word processor 

̶ vs. pen en papier

̶ Word processor + software 

om het schrijfproces te 

faciliteren (vb., spelling 

checker, 

voorleessoftware,…)

̶ Belangrijk! Typen = 

geautomatiseerd 
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Planning

• Weinig 
conceptuele 
planning

Tekstproductie

• Beperkingen 
werkgeheugen

Revisie

• Oppervlakkig



Effectieve schrijfinstructie

Meta-analyse van Graham et al (2012): schrijfinstructiepraktijken – lager onderwijs 
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Schrijfpraktijk Effect size

Extra tijd inplannen voor schrijven 0.30

Peer/self-feedback 0.37

Gebruik van word processor 0.47

Brainstormactiviteiten voor het schrijven (n = 8) 0.54

Expliciete instructie geven over basisschrijfvaardigheden 0.55

Expliciete instructie geven over tekststructuur 0.59

Doelen m.b.t. het schrijfproduct 0.76

Feedback van een volwassene 0.80

Samen schrijven 0.89

Expliciete instructie geven over schrijfstrategieën 1.02



Brainstormactiviteiten voor het schrijven

̶ Notities nemen voor het schrijven

̶ Tekeningen maken voor het 

schrijven

̶ Informatie verzamelen op het 

internet

65

Verzamelen + 

organiseren van 

ideeën voor je een 

eerste draft schrijft



Brainstormactiviteiten voor het schrijven

̶ Notities nemen voor het schrijven

̶ Tekeningen maken voor het 

schrijven

̶ Informatie verzamelen op het 

internet

66

Verzamelen + 

organiseren van 

ideeën voor je een 

eerste draft schrijft

Planning

• Weinig 
conceptuele 
planning

Tekstproductie

• Beperkingen 
werkgeheugen

Revisie

• Oppervlakkig
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Effectieve schrijfinstructie

Meta-analyse van Graham et al (2012): schrijfinstructiepraktijken – lager onderwijs 
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Schrijfpraktijk Effect size

Extra tijd inplannen voor schrijven 0.30

Peer/self-feedback 0.37

Gebruik van word processor 0.47

Brainstormactiviteiten voor het schrijven 0.54

Expliciete instructie geven over basisschrijfvaardigheden (n = 8) 0.55

Expliciete instructie geven over tekststructuur 0.59

Doelen m.b.t. het schrijfproduct 0.76

Feedback van een volwassene 0.80

Samen schrijven 0.89

Expliciete instructie geven over schrijfstrategieën 1.02



Expliciete instructie basisschrijfvaardigheden

̶ Handschrift

̶ Spelling

̶ Typen

69

Voornamelijk dan 1-2-3de

leerjaar LO / Groep 3-4-5 BO



Expliciete instructie basisschrijfvaardigheden

̶ Handschrift

̶ Spelling

̶ Typen

̶ Hoe meer geautomatiseerd – hoe meer ruimte in het 

werkgeheugen voor hogere-orde 

denk/schrijfvaardigheden

70

Planning

• Weinig 
conceptuele 
planning

Tekstproductie

• Beperkingen 
werkgeheugen

Revisie

• Oppervlakkig

Voornamelijk dan 1-2-3de

leerjaar LO / Groep 3-4-5 BO



Effectieve schrijfinstructie

Meta-analyse van Graham et al (2012): schrijfinstructiepraktijken – lager onderwijs 
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Schrijfpraktijk Effect size

Extra tijd inplannen voor schrijven 0.30

Peer/self-feedback 0.37

Gebruik van word processor 0.47

Brainstormactiviteiten voor het schrijven 0.54

Expliciete instructie geven over basisschrijfvaardigheden 0.55

Expliciete instructie geven over tekststructuur (n = 9) 0.59

Doelen m.b.t. het schrijfproduct 0.76

Feedback van een volwassene 0.80

Samen schrijven 0.89

Expliciete instructie geven over schrijfstrategieën 1.02



Expliciete instructie tekststructuur

Hoe zijn verschillende tekstgenres opgebouwd en 

gestructureerd

̶ Verhalende teksten

̶ Informatieve teksten

̶ Overtuigende teksten

̶ …
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Planning

• Weinig 
conceptuele 
planning

Tekstproductie

• Beperkingen 
werkgeheugen

Revisie

• Oppervlakkig
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1 2

Schrijftandem
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Schrijftandem



75

3

Schrijftandem
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Schrijftandem



Effectieve schrijfinstructie

Meta-analyse van Graham et al (2012): schrijfinstructiepraktijken – lager onderwijs 
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Schrijfpraktijk Effect size

Extra tijd inplannen voor schrijven 0.30

Peer/self-feedback 0.37

Gebruik van word processor 0.47

Brainstormactiviteiten voor het schrijven 0.54

Expliciete instructie geven over basisschrijfvaardigheden 0.55

Expliciete instructie geven over tekststructuur 0.59

Doelen m.b.t. het schrijfproduct (n = 7) 0.76

Feedback van een volwassene 0.80

Samen schrijven 0.89

Expliciete instructie geven over schrijfstrategieën 1.02



Doelen m.b.t. het schrijfproduct
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Algemene schrijfdoelen m.b.t. het 

schrijfproduct

Productspecifieke doelen

‘Lees jouw tekst na en reviseer’ ‘Lees jouw tekst na en voeg 3 nieuwe 

elementen toe aan je tekst’

‘Schrijf een argumentatieve tekst en 

overtuig je lezer’

‘Overtuig je lezer van je standpunt door 3 

argumenten uit te werken. Weerleg ook 1 

tegenargument in jouw tekst’

Duidelijke + specifieke doelen

Planning

• Weinig 
conceptuele 
planning

Tekstproductie

• Beperkingen 
werkgeheugen

Revisie

• Oppervlakkig



Effectieve schrijfinstructie

Meta-analyse van Graham et al (2012): schrijfinstructiepraktijken – lager onderwijs 
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Schrijfpraktijk Effect size

Extra tijd inplannen voor schrijven 0.30

Peer/self-feedback 0.37

Gebruik van word processor 0.47

Brainstormactiviteiten voor het schrijven 0.54

Expliciete instructie geven over basisschrijfvaardigheden 0.55

Expliciete instructie geven over tekststructuur 0.59

Doelen m.b.t. het schrijfproduct 0.76

Feedback van een volwassene (n = 5) 0.80

Samen schrijven 0.89

Expliciete instructie geven over schrijfstrategieën 1.02



Feedback van een volwassene

Door de leerkracht of ouder
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Meike en Monica ;-)



Effectieve schrijfinstructie

Meta-analyse van Graham et al (2012): schrijfinstructiepraktijken – lager onderwijs 
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Schrijfpraktijk Effect size

Extra tijd inplannen voor schrijven 0.30

Peer/self-feedback 0.37

Gebruik van word processor 0.47

Brainstormactiviteiten voor het schrijven 0.54

Expliciete instructie geven over basisschrijfvaardigheden 0.55

Expliciete instructie geven over tekststructuur 0.59

Doelen m.b.t. het schrijfproduct 0.76

Feedback van een volwassene 0.80

Samen schrijven (n = 4) 0.89

Expliciete instructie geven over schrijfstrategieën 1.02



Samen schrijven

Peers schrijven samen (vs. individueel schrijven)

̶ Samen plannen

̶ Samen draften/schrijven

̶ Samen reviseren

̶ Samen tekst opmaken

83

Planning

• Weinig 
conceptuele 
planning

Tekstproductie

• Beperkingen 
werkgeheugen

Revisie

• Oppervlakkig

Interne denk- en leerprocessen 

worden geëxternaliseerd →

metacognitieve reflectie wordt 

gestimuleerd



Samen schrijven

Peers schrijven samen (vs. individueel schrijven)

̶ Samen plannen

̶ Samen draften/schrijven

̶ Samen reviseren

̶ Samen tekst opmaken

84

Planning

• Weinig 
conceptuele 
planning

Tekstproductie

• Beperkingen 
werkgeheugen

Revisie

• Oppervlakkig

Interne denk- en leerprocessen 

worden geëxternaliseerd →

metacognitieve reflectie wordt 

gestimuleerd

Stéphanie;-)



Effectieve schrijfinstructie

Meta-analyse van Graham et al (2012): schrijfinstructiepraktijken – lager onderwijs 

85

Schrijfpraktijk Effect size

Extra tijd inplannen voor schrijven 0.30

Peer/self-feedback 0.37

Gebruik van word processor 0.47

Brainstormactiviteiten voor het schrijven 0.54

Expliciete instructie geven over basisschrijfvaardigheden 0.55

Expliciete instructie geven over tekststructuur 0.59

Doelen m.b.t. het schrijfproduct 0.76

Feedback van een volwassene 0.80

Samen schrijven 0.89

Expliciete instructie geven over schrijfstrategieën (n = 20) 1.02



Expliciete strategie-instructie 
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Planning

• Weinig 
conceptuele 
planning

Tekstproductie

• Beperkingen 
werkgeheugen

Revisie

• Oppervlakkig

Schrijfstrategieën

1. Planningsstrategie

2. Schrijfstrategie

3. Reviseerstrategie

✓ Hoe een bepaalde schrijfstrategie hanteren?

✓ Wanneer een bepaalde schrijfstrategie hanteren?

✓ Waarom een bepaalde schrijfstrategie hanteren?

Stapsgewijze instructie:

1. Belang van een bepaalde 

strategie

2. Peilen naar strategiegebruik van 

leerlingen

3. Strategiegebruik modelleren

4. Strategiekaart bespreken

5. Oefening

6. Reflectiemoment

Schrijftandem



Stap 1: belang van een goede planning

Kort klasgesprek over enkele concrete, alledaagse 

situaties waarbij planning belangrijk is
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➢ Planning verjaardagsfeestje

➢ Planning boodschappen (lijstje)

➢ Huis bouwen: plan maken 

➢ … 

Schrijftandem



Stap 2: peilen naar het plangedrag
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Schrijftandem



Stap 3: modelleren
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Schrijftandem



Stap 4: strategiekaart
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Schrijftandem



Stap 5: oefening 

Leerlingen gaan 

per 2 aan het werk 

(cf., samenwerkend 

schrijven)
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Schrijftandem



Stap 6: reflectie
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Richtvragen voor 

klasgesprek

Het schrijfproces en –

product delen met 

peers



Expliciete strategie-instructie 

̶ Algemene schrijfstrategieën

̶ Genre-specifieke schrijfstrategieën
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Monica;-)



Tijd om af te ronden…
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Slotbeschouwingen

̶ Schrijfonderzoek

̶ Onderwijspraktijk

̶ Brug tussen schrijfonderzoek en onderwijspraktijk
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Schrijfonderzoek zit in de lift

̶ Meta-analyse uit 2012 – 10 jaar later nog steeds 

actueel

̶ Maar aandeel (individuele) effectstudies stijgt 

exponentieel: kennis over hoe schrijfvaardigheden te 

optimaliseren wordt steeds uitgebreider
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Schrijfonderzoek zit in de lift

Vooruitgang in schrijfinterventie-onderzoek om effect op 

schrijfproduct + schrijfproces in kaart te brengen
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Onderzoek naar geletterdheid zit in de lift

Nexus lezen-schrijven
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Suzanne ;-)

Kim et al. (2020)



Geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs
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1. Functionaliteit: betekenisvolle en uitdagende opdrachten

2. Interactie: met leraar en medeleerlingen

3. Strategie-instructie: strategische lezers

4. Leesmotivatie

5. Transfer: horizontale integratie 

Effectieve schrijfinstructie is niet per definitie 

anders dan effectieve leesinstructie: pleidooi voor 

geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs 



Onderwijspraktijk

̶ Onderzoek + Peilingen in Vlaanderen en Nederland 

leggen pijnpunten schrijfonderwijs bloot 

̶ Upcoming in Vlaanderen t.v.v. de peilingen: Vlaamse 

Toetsen (functionele toetsen voor Nederlands –

schrijven) voor 4de, 6de leerjaar, 1ste en 3de graad SO.
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Brug tussen schrijfonderzoek en onderwijspraktijk
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Kennismobilisatie

̶ Onze taak als onderzoekers/academici: onderzoek uitvoeren, 

resultaten beschikbaar stellen en communiceren, evidence-

based materiaal delen (cf., upcoming: Educatief Platform Taal, 

Leren, Innoveren in mei 2023),…

̶ Maar voor een duurzame vertaalslag naar de praktijk hebben 

we partners in crime nodig: 

̶ Lerarenopleiders

̶ Pedagogische begeleidingsdiensten

̶ Nascholing/professionaliseringsinitiatieven

̶ …
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;-) naar elk 

van jullie



@fiendesmedt

Fien De Smedt
Postdoctoraal onderzoeker

VAKGROEP ONDERWIJSKUNDE

fien.desmedt@ugent.be


