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Leren schrijven bij 
geschiedenis: 
een praktijkgericht 
onderzoek 
 

Leerlingen geschiedenis vinden het vaak lastig om goede teksten te schrijven en ze 

krijgen daar ook weinig instructie op. In het kader van een professionaliseringstra-

ject, ontwierp een geschiedenisdocent een vakspecifieke schrijfinstructie voor zijn 

havo-2 klas. Deze instructie was gebaseerd op principes voor effectief schrijfonder-

wijs. In een quasi-experimentele studie, met voor- en nameting hebben we onder-

zocht wat de effecten zijn van deze schrijfinstructie, in vergelijking tot de normale 

lessen van deze docent, zonder schrijfinstructie. Er is daarbij specifiek gekeken naar 

de kennis over schrijven en de kwaliteit van de geschreven teksten. We vonden po-

sitieve effecten van de vakspecifieke schrijfinstructie zowel op kennis over schrijven 

als op tekstkwaliteit. Ook bleek er samenhang te zijn tussen de hoeveelheid kennis 

over schrijven die leerlingen hebben en de kwaliteit van de teksten die leerlingen 

schreven. Ondanks de beperkingen van deze studie, wijzen de uitkomsten er op dat 

aandacht voor schrijven binnen vakken kan bijdragen aan meer kennis over schrij-

ven en betere teksten. 
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Taal is een zaak van alle vakken. In het Re-

ferentiekader Doorlopende Leerlijnen Taal 

(Expertgroep Doorlopende Leerlijnen, 

2008) worden de eisen beschreven die aan 

leerlingen op verschillende niveaus wor-

den gesteld. Hierbij wordt benadrukt dat 

het bereiken van de standaarden niet uit-

sluitend een zaak is van het vak Neder-

lands, maar van alle vakken. Daarnaast 

wordt benadrukt dat veel aandacht dient 

uit te gaan naar schriftelijke productie, ge-

richt op de inhoud van de schoolvakken. 

Leerlingen dienen in staat te zijn om tek-

sten uit verschillende vakgebieden te le-

zen, te begrijpen en ook zelf te kunnen 

schrijven. Dit is niet eenvoudig en vraagt 

om expliciete instructie, niet alleen bin-

nen het vak Nederlands, maar ook binnen 

andere vakken.  

Schrijfvaardigheid speelt een belangrijke 

rol binnen het vak geschiedenis. Histori-

sche kennis, begrip en kwaliteit van het 

historisch redeneren worden doorgaans 

getoetst door het schrijven van kortere en 

langere teksten. Om bijvoorbeeld de vraag 

te kunnen beantwoorden ‘Was Duitsland 

schuldig aan het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog’ moet een leerling beschik-

ken over inhoudelijke kennis over het uit-

breken van deze oorlog. Daarnaast spelen 

historisch redeneervaardigheden een rol; 

een leerling dient te weten dat er bij ge-

schiedenis altijd meerdere oorzaken mee-

spelen die op complexe en niet-lineaire 

wijze op elkaar inwerken. Om dit goed uit 

te werken is specifieke taal nodig, bijvoor-

beeld om type oorzaken te onderscheiden 

(economische, politieke, directe, indirecte 

oorzaken) en om verbanden tussen oorza-

ken te leggen. Maar daarmee is de leerling 

er nog niet: de tekst moet ook een duide-

lijke structuur hebben die past bij de 

tekstsoort (in dit geval een verklarende 

tekst). De tekst moet samenhangend zijn 

en (indien aangegeven) gericht op het be-

oogde publiek.  

Omdat schrijven een belangrijk middel is 

om historisch redeneren te uiten en dus 

om zicht te krijgen op het redeneren van 

leerlingen zouden het historisch denken 

en het opschrijven van deze redenering in 

samenhang ontwikkeld moeten worden. 

Hier ligt een taak voor de geschiedenisdo-

cent. Diverse studies hebben inmiddels 

aangetoond dat expliciete instructie van 

schrijfvaardigheid gekoppeld aan het vak 

geschiedenis leidt tot betere teksten (De 

La Paz & Felton, 2010; Nokes & De La Paz, 

2018; van Drie, Braaksma, & van Boxtel, 

2015; van Drie, Braaksma, & van Boxtel, 

2014). 

Dat voor het schrijven van een goede tekst 

inhoudelijke kennis belangrijk is maar niet 

volstaat, blijkt ook uit schrijfonderzoek. 

Ook kennis over kenmerken van tekstgen-

res en kennis over hoe je een goede tekst 

schrijft (het schrijfproces) is nodig 

(McCutchen, 2011). Kennis over tekstgen-

res en schrijfprocessen wordt metacogni-

tieve kennis over schrijven genoemd (Bou-

wer & Koster, 2016; Schoonen & de Glop-

per, 1996). Hierbij wordt een onderscheid 

gemaakt tussen declaratieve, procedurele 

en conditionele kennis (Harris, 
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Graham, Brindle & Sandmel, 2009). Bij de-

claratieve kennis gaat het om kennis over 

tekstgenres, structuur en doel van de 

tekst. Bij procedurele kennis gaat het om 

de uitvoering van de schrijftaak, hoe te 

schrijven en strategieën om het schrijf-

doel te bereiken. Conditionele kennis be-

treft kennis over wanneer en hoe je be-

paalde strategieën inzet. De metacogni-

tieve kennis over schrijven ontwikkelt zich 

gedurende de schooljaren van meer decla-

ratieve kennis naar meer procedurele en 

conditionele kennis (Bouwer & Koster, 

2016). In de loop van het voortgezet on-

derwijs wordt kennis over vakspecifieke 

kenmerken van tekstgenres steeds be-

langrijker (Miller, Scott, & McTigue, 2018). 

Uit onderzoek van Schoonen en de Glop-

per (1996), bij meer dan 1000 vijftienjari-

gen, blijkt dat betere schrijvers meer ken-

nis hebben over schrijven en dat deze ken-

nis minder gericht is op oppervlakkige as-

pecten zoals presentatie en grammatica 

en meer op ‘hogere orde’ aspecten zoals 

de organisatie van de tekst. Schrijfinstruc-

tie kan bijdragen aan meer metacogni-

tieve kennis over schrijven. Bouwer en 

Koster (2016) onderzochten in een quasi-

experimentele studie de effecten van een 

schrijfinterventie in het basisonderwijs en 

vonden dat leerlingen in de interventie-

groep meer kennis over schrijven hadden, 

ten aanzien van het schrijfproduct en het 

schrijfproces. Veel onderzoek naar meta-

cognitieve kennis over schrijven vindt 

plaats in het basisonderwijs. Daarnaast is 

ook niet bekend in hoeverre 

schrijfinterventies in de zaakvakken kun-

nen leiden tot meer kennis over schrijven.  

Hoewel diverse studies aantonen dat vak-

specifieke schrijfinstructie zinvol is, blijkt 

ook dat geschiedenisdocenten hier nau-

welijks aandacht aan geven in hun lessen. 

En als er al aandacht voor is,  dan is dat 

met name gericht op de eisen die aan het 

schrijfproduct gesteld worden en minder 

op het schrijfproces (De Oliveira, 2011; 

Holdinga 2013; Mottart, van Brabant, & 

van de Ven, 2009). Om veranderingen in 

de lespraktijk te bewerkstelligen, dienen 

docenten te experimenteren met andere 

didactische aanpakken en ervaren dat het 

bijdraagt aan het leren van leerlingen, om-

dat dit invloed heeft op hun opvattingen 

en houdingen (Clarke & Hollingsworth, 

2002).  In veel studies naar effectieve en 

vakspecifieke schrijfinstructie zijn de in-

terventies ontwikkeld zijn door onderzoe-

kers en niet door docenten zelf (Koster, 

Tribushinina, de Jong, & van den Bergh, 

2015). Daarom richt deze studie zich spe-

cifiek op effecten van een door een docent 

ontworpen vakspecifieke schrijfinstructie 

en wordt er een vergelijking gemaakt tus-

sen de effecten van deze interventie met 

de lessen die de docent gewoon was te ge-

ven, zodat helder wordt wat het effect van 

de nieuwe aanpak is. 

 

Methode 

 

Doel en onderzoeksvragen 

Deze studie maakt deel uit van een groter 

project gericht op professionali-
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sering gericht op vakspecifieke schrijfin-

structie, waarbij verschillende vakken en 

docenten betrokken waren1 (van Drie, 

Janssen, & Groenendijk, 2017; van Drie, 

Groenendijk, Braaksma, & Janssen, 2016). 

In dit artikel zoomen we in op één geschie-

denisdocent. Het doel van de studie is 

zicht te krijgen op effecten van een door 

de docent ontworpen vakspecifieke 

schrijfinstructie in vergelijking tot zijn 

normale lessen.  

Drie onderzoeksvragen staan hierbij cen-

traal:  

1. Leidt een door de docent ontwor-

pen vakspecifieke schrijfinstructie bij ge-

schiedenis tot meer metacognitieve ken-

nis over schrijven?  

2. Leidt een door de docent ontwor-

pen vakspecifieke schrijfinstructie bij ge-

schiedenis tot betere kwaliteit teksten?  

3. Is er een verband tussen metacog-

nitieve kennis over schrijven en tekstkwa-

liteit na de vakspecifieke schrijfinstructie?  

 

 

Tabel 1.  

Design van het onderzoek 

Voormeting Lessen  Nameting 

-Kennis over schrijven 

test 

-Schrijfopdracht 

Interventiegroep: schrijfop-

dracht met vakspecifieke 

schrijfinstructie 

Controlegroep: schrijfopdracht 

zonder vakspecifieke schrijfin-

structie 

-Kennis over schrijven test 

-Schrijfopdracht 

 

 

Design 

Om de effectiviteit van de lessen te onder-

zoeken is gebruik gemaakt van een quasi-

experimentele opzet, met een voor- en na-

meting op kennis over schrijven en tekst-

kwaliteit (zie Tabel 1). De twee klassen 

werden als geheel toegewezen als inter-

ventiegroep of controlegroep. De 

 
1 Dit project is gefinancierd door het Nationaal Regie-
orgaan Onderwijsonderzoek (NRO) (Kortlopend Prak-
tijkonderzoek projectnummer 405-14-505). 

interventiegroep ontving de vakspecifieke 

schrijfinstructie. De controlegroep kreeg 

deze lessen zoals de docent ze eerder ge-

woon was te geven, zonder expliciete aan-

dacht voor schrijven. Omdat deze studie 

onderdeel is van een praktijkgericht on-

derzoek zijn een aantal keuzes in het de-

sign gemaakt ten gunste van de 
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ecologische validiteit van het onderzoek 

(dat wil zeggen de mate waarin de onder-

zoeksresultaten uit een onderzoek over-

eenkomen met de alledaagse praktijk) en 

ten nadele zijn van de wetenschappelijke 

robuustheid. Zo bestond de interventie in 

de controle conditie uit twee lessen en in 

de interventiegroep uit vijf lessen. Omdat 

we een vergelijking wilden maken met de 

eerdere aanpak van de docent, is het aan-

tal lessen in de controle groep niet gewij-

zigd. Echter, deze keuze heeft wel gevol-

gen voor de interpretatie van de resulta-

ten. 

 

Deelnemers 

Aan deze studie nam een geschiedenisdo-

cent met zijn twee havo-2 klassen. Op het 

moment van de dataverzameling had deze 

docent 5 jaar leservaring. Beide klassen 

bestonden uit 28 leerlingen. De klassen 

werden random verdeeld over de condi-

ties. Leerlingen die meer dan één les en/of 

twee van de vier metingen gemist hadden 

zijn uit de analyses gehaald.  

 

Vakspecifieke schrijfinstructie 

De docent is uitgegaan van bestaande les-

sen gekoppeld aan een schrijfopdracht. 

Het onderwerp was de sociale kwestie 

rond 1880 in de regio van de school, de 

Industriële Revolutie in Nederland was 

hiervoor behandeld. Leerlingen kregen de 

opdracht om in de huid te kruipen van ie-

mand uit die tijd (bijvoorbeeld een vrou-

welijke arbeider, een dominee, een fa-

briekseigenaar) en vanuit dit perspectief 

een brief te schrijven naar een landelijke 

commissie die onderzoek doet naar de ar-

beidsomstandigheden. Leerlingen dienen 

hiervoor een standpunt in te nemen over 

de sociale kwestie en dit vanuit het per-

spectief van hun personage te beargu-

menteren, waarbij ze rekening houden 

met hoe hun personage in die tijd dacht 

en wat zijn/haar waarden en normen wa-

ren. De ervaring van de docent was dat dat 

leerlingen zich best goed konden inleven 

in hun personage, maar moeite hebben 

met het schrijven van een goed gestructu-

reerde brief en het geven van goed gefor-

muleerde argumenten.  

De docent heeft deze lessen herontwor-

pen. In het professionaliseringspro-

gramma stonden vijf ontwerpprincipes 

centraal: strategie-instructie, bestudering 

van voorbeeldteksten, gebruik maken van 

prewriting activiteiten (bijvoorbeeld infor-

matie in een schema ordenen), interactie 

over teksten en gebruik maken van au-

thentieke, levensechte taken. Deze ont-

werpprincipes zijn afgeleid uit wat uit on-

derzoek bekend is over effectief schrijfon-

derwijs (Graham & Perin, 2007). De docent 

selecteerde zelf welke van deze principes 

hij wilde gebruiken voor de eigen lessen.  

In les 1 werden het onderwerp en de taak 

geïntroduceerd en kregen de leerlingen 

instructie over argumenteren bij geschie-

denis. De docent modelleerde hoe hij een 

argument formuleert, afwegingen maakt 

en tot een conclusie komt, waarna de leer-

lingen dit oefenden met een nieuwe vraag. 

In les 2 stond het zoeken, 
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selecteren en ordenen van informatie uit 

historische bronnen uit het lokale archief 

centraal. De gevonden argumenten en te-

genargumenten moesten in een tabel ge-

plaatst worden (prewriting). De les werd 

afgesloten met reflectie op wat goed ging 

en wat nog lastig was. In les 3 gingen leer-

lingen hiermee verder en het argumenten-

schema werd aan het einde van de les in-

geleverd en door de docent van feedback 

voorzien. Les 4 en 5 werden gebruikt om 

aan de brief te werken. Er werd voor de 

interventie ook samengewerkt met de do-

cent Nederlands, die tussen les 1 en 3, 

twee lessen verzorgde over het schrijven 

van een zakelijke brief (een onderwerp dat 

eigenlijk later dat jaar op het programma 

stond)2. Vanuit schrijfperspectief kan deze 

taak gezien worden als een semi-authen-

tieke taak, waarbij doel van de tekst en be-

oogde publiek benoemd zijn. De lengte 

van de tekst was ongeveer 300 woorden 

en werd geschreven op een computer tij-

dens de les. 

Leerlingen in de controle conditie werkten 

op de manier zoals de docent hiervoor 

deed. Ze kregen dezelfde taak (gedurende 

2 lessen) en dezelfde inhoudelijke infor-

matie over het onderwerp, maar ontvin-

gen niet de schrijfinstructie met het 

modelleren van argumenteren bij geschie-

denis, of de prewriting activiteiten.  

 

Analyses: kennis over schrijven 

Allereerst hebben we gekeken naar de 

kennis van leerlingen over schrijven. Voor-

afgaand en na afloop van de interventie 

kregen leerlingen de opdracht om een fic-

tieve email aan een vriend(in) te schrijven 

en hen daarbij advies te geven over hoe je 

een argumentatieve tekst bij geschiedenis 

schrijft. Dit instrument om kennis over 

schrijven in kaart te brengen is gebaseerd 

op een instrument van Schoonen en De 

Glopper (1996) en ook gebruikt door Bou-

wer en Koster (2016). Ieder advies werd 

eerst gecodeerd op de vraag of het betrek-

king had op het tekstgenre (argumenta-

tieve tekst) en of het vakspecifiek was. 

Vervolgens is gecodeerd of het advies ge-

richt was op het schrijfproduct of op het 

schrijfproces, waarbij verschillende subca-

tegorieën onderscheiden werden (zie Ta-

bel 2). Elk advies kreeg dus drie codes: 

voor genre, voor vak en voor schrijfpro-

duct of schrijfproces. Interbeoordelaars-

betrouwbaarheid is berekend over 40 tek-

sten (uit een grotere sample van meerdere 

klassen) en bleek goed (Cohens’ Kappa va-

rieerde van 0,92 tot 1,00 voor de verschil-

lende categorieën). 

 

  

 
2 De complete lessenserie is te vinden via 
http://www.expertisecentrum-mmv.nl/project-schrij-
ven/lessen-gs-havo2/. 

 

http://www.expertisecentrum-mmv.nl/project-schrijven/lessen-gs-havo2/
http://www.expertisecentrum-mmv.nl/project-schrijven/lessen-gs-havo2/
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Tabel 2.  

Beschrijving en voorbeelden van de categorieën schrijfadviezen  

Categorie Beschrijving Voorbeelduitspraken3 

1.Genrespecifiek Specifiek gericht op het 

schrijven van een argumen-

tatieve tekst.  

 

In het middelste deel geef je je ar-

gumenten weer over het onder-

werp.  

 

2.Vakspecifiek Specifiek gericht op het vak 

geschiedenis 

 

Houd rekening met de betrouw-

baarheid van een bron, dat is be-

langrijk bij geschiedenis. 

 

3. Schrijfproduct   

3a.Doel / tekstsoort 

 

Doel van tekst (bijvoorbeeld 

overtuigen), in relatie tot de 

beoogde lezers. 

Door een tegenargument te weer-

leggen kun je de lezer overtuigen. 

3b. Hoofdingrediën-

ten  

 

Hoofdonderdelen waaruit de 

tekst bestaat. 

Zorg ervoor dat je altijd minstens 

twee argumenten voor jouw me-

ning in je tekst zet. 

3c. Structuur / ver-

bindingswoorden 

 

Ordening van onderdelen 

van de tekst, zoals introduc-

tie, en conclusie. Gebruik 

van verbindingswoorden om 

structuur aan te brengen.  

Voeg als laatste je conclusie toe.  

Je kunt verbindingswoorden ge-

bruiken om verschillende onderde-

len van de tekst te ordenen, bijv. 

ten eerste, ten tweede.  

3d.Formulering/stijl 

 

Gericht op formulering, stijl 

en vorm (bijvoorbeeld korte 

zinnen, spelling). 

 

Probeer bij het onderwerp te blijven 

en niet af te dwalen.  

Let goed op fouten in spelling en 

grammatica.  

 

4. Schrijfproces   

4a.Oriënteren 

 

Oriëntatie op de opdracht. 

 

Je begint met het goed doorlezen 

van de opdracht.  

4b.Genereren Genereren van inhoud, lezen 

over inhoud.  

Zoek informatie over het onder-

werp op internet.  

 
3 Omdat dit codeerschema ontwikkeld is voor het hele 
project, zijn de uitspraken niet alleen uitspraken van 
havo 2 leerlingen.   
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4c. Voorbereiden 

 

Activiteiten voorafgaand aan 

het schrijven gericht op or-

denen inhoud.  

Het is handig om voor je gaat 

schrijven een schrijfplan te maken.  

Maak een schema met daarin de be-

langrijkste informatie. 

4d. Evalueren/ re-

viseren 

 

Beoordelen en herzien van 

de tekst.  

Daarna zou ik de tekst een keer he-

lemaal goed doorlezen. 

Fouten en verkeerde zinnen moet 

je verbeteren voor je het inlevert. 

4e. Overig Over het schrijfproces, maar 

niet passend in een van de 

andere categorieën.  

Tot slot, begin niet de dag voordat 

je de tekst moet inleveren, maar 

neem de tijd. 

 

 

Analyses: kwaliteit teksten 

Daarnaast is er gekeken naar de kwaliteit 

van de teksten die leerlingen schreven. 

Voorafgaand en enkele weken na afloop 

van de lessen schreven leerlingen een 

tekst. Deze schrijfopdrachten waren ge-

maakt door de docent en vergelijkbaar 

met de opdracht die de leerlingen in de 

lessen maakten. Het onderwerp verschilde 

wel. Bij de voormeting was het onderwerp 

de Gouden Eeuw, wat op dat moment cen-

traal stond. Leerlingen kropen in de huid 

van iemand die naar de Republiek geëmi-

greerd was en die in een brief naar het 

thuisfront moest aangeven of zijn familie 

al dan niet ook naar de Republiek zou 

moeten komen. Bij de nameting namen 

leerlingen het perspectief van de commis-

sie die arbeidsomstandigheden onder-

zocht rond 1880 en schreven een 

 
4 De complete rubric is te vinden via  
http://www.expertisecentrum-mmv.nl/project-schrijven/overige-materialen/  
 

antwoord op hun brief geschreven tijdens 

de interventie (de tekst geschreven tijdens 

de interventie is niet meegenomen bij de 

analyses). Bij alle teksten ging het dus om 

argumentatieve brieven, vanuit het per-

spectief van een historisch personage. De 

lengte van de tekst was 300 woorden en 

leerlingen hadden een lesuur van 50 mi-

nuten de tijd om de tekst te schrijven.  

De teksten zijn beoordeeld met een rubric 

bestaande uit drie categorieën: Genrespe-

cifieke kwaliteit, Algemene schrijfkwaliteit 

en Vakspecifieke kwaliteit4. Genrespeci-

fieke kwaliteit bevatte criteria voor de in-

troductie (bijvoorbeeld: standpunt wordt 

genoemd), het middenstuk (bijvoorbeeld: 

bevat meerdere argumenten, bevat een te-

genargument) en de conclusie (bijvoor-

beeld: vat standpunt samen, bevat geen 

nieuwe informatie). Algemene 

http://www.expertisecentrum-mmv.nl/project-schrijven/overige-materialen/
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schrijfkwaliteit bevatte criteria over pu-

blieksgerichtheid, taalgebruik en spelling. 

Bij Vakspecifieke kwaliteit is gekeken naar 

inhoud en gebruik van vakbegrippen. 

Voor sommige criteria werd gewerkt met 

een 4-punts schaal, voor andere een 6-

punts schaal. De teksten zijn beoordeeld 

door de docent. Een tweede beoordelaar 

(de eerste auteur) heeft 26 teksten beoor-

deeld (26% van het totaal, verspreid over 

meetmoment en conditie). Correlaties 

(Spearmans R) tussen de beoordelaars op 

de drie criteria varieerden van 0,69 tot 

0,80 (p < 0,01). 

 

 

Tabel 3.  

Gemiddelde frequenties en standaarddeviaties voor het totaal aantal adviezen, aantal 

genrespecifieke en vakspecifieke adviezen bij voor- en nameting.  

 Voormeting Nameting 

 Interventie 

N=25 

Controle 

N=27 

Interventie 

N=22 

Controle 

N=28 

Totaal aantal adviezen 

Genrespecifiek  

Vakspecifiek 

4,12 (1,42) 

2,04 (1,49) 

0,04 (0,20) 

4,56 (2,22) 

2,56 (1,80) 

0,11 (0,42) 

4,95 (1,62) 

2,64 (1,68) 

0,32 (0,48) 

3,96 (1,75) 

1,32 (1,12) 

0,25 (0,56) 

 

 

Resultaten 

 

Kennis over schrijven 

Onze eerste onderzoeksvraag was of de 

kennis over schrijven bij leerlingen in de 

interventiegroep toe zou nemen in verge-

lijking tot de controlegroep. Tabel 3 laat 

de uitkomsten zien op de hoofdcatego-

rieën: totaal aantal adviezen, aantal gen-

respecifieke en vakspecifieke adviezen. 

Wat opvalt is dat leerlingen in beide groe-

pen en bij beide meetmomenten weinig 

vakspecifieke adviezen geven. Leerlingen 

in de interventiegroep gaven bij de name-

ting (na controle op de scores op de voor-

meting) meer adviezen in vergelijking tot 

de controlegroep (F(1, 46) = 7,602, p = 

0,008) en ook meer genrespecifieke ad-

viezen (F(1, 46) = 14,401, p = 0,000). 

 

Tabel 4 laat de resultaten zien voor de 

product- en proces gerelateerde schrijfad-

viezen. De meeste adviezen in beide groe-

pen en over beide metingen gaan over de 

onderdelen waaruit de tekst moet bestaan 

(hoofdingrediënten) en over het verzame-

len van informatie (genereren). 

Er blijkt een positief significant effect te 

zijn voor de interventiegroep voor het to-

tale aantal product gerelateerde adviezen 

(F(1, 46) = 7,629, p = 0,008) en voor de 

subcategorie hoofdingrediënten van de 

tekst (F(1, 46) =5,191, p = 0,027). Met an-

dere woorden, de leerlingen die de 
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vakspecifieke schrijfinstructie kregen, 

noemde meer productadviezen dan de 

controle groep en vooral ook meer advie-

zen in de categorie Hoofdingrediënten. 

Kijkend naar de gemiddelde scores blijkt 

dat de interventiegroep hoger scoort op 

deze twee variabelen bij de nameting, 

maar ook dat de controlegroep lager 

scoort dan op de voormeting.  

 

 

Tabel 4.  

Gemiddelde frequenties en standaarddeviaties voor product- en procesadviezen bij voor-

meting en nameting.  

 Voormeting Nameting 

 Interventie 

N = 25 

Controle 

N =27 

Interventie 

N=22 

Controle 

N=28 

Totaal productadviezen  

-Doel / tekstsoort  

-Hoofdingrediënten  

-Structuur/ verbindingswoor-

den  

-Formulering/ stijl 

 

1,80 (1,76) 

0,08 (0,40) 

1,40 (1,32) 

0,08 (0,40) 

 

0,24 (0,60) 

 

1,93 (1,30) 

1,93 (1,30) 

1,70 (1,14) 

0,04 (0,19) 

 

0,15 (0,46) 

 

2,59 (1,53) 

0,36 (0,58) 

1,77 (1,27) 

0,41 (0,67) 

 

0,46 (0,22) 

 

1,46 (1,62) 

0,14 (0,45) 

1,07 (1,36) 

0,14 (0,36) 

 

0,11 (0,31) 

 

Totaal procesadviezen 

-Oriënteren 

-Genereren 

-Voorbereiden 

-Evalueren/ reviseren 

-Overig 

1,76 (1,59) 

0,32 (0,48) 

1,08 (0,95) 

0,36 (0,86) 

0,00 (0,00) 

0,00 (0,00) 

2,19 (1,30) 

0,22 (0,42) 

1,30 (1,41) 

0,30 (0,61) 

0,22 (0,51) 

0,15 (0,36) 

2,18 (1,26) 

0,27 (0,46) 

1,64 (1,05) 

0,32 (0,55) 

0,14 (0,35) 

0,09 (0,29) 

2,50 (1,48) 

0,32 (0,67) 

1,43 (1,03) 

0,32 (0,55) 

0,25 (0,52) 

0,18 (0,39) 

 

Tabel 5.  

Voorbeeld van een adviesbrief uit de voormeting en nameting. 

Voormeting 

Lieve Daphne, 

 

Als ik een argumentatieve tekst moet schrijven, doe ik dat als volgt: 

Als ik een stelling lees, krijg ik meestal al gelijk in mijn hoofd of ik het er wel of niet mee 

eens ben. Daarna ga ik de tekst lezen die erbij hoort. Als ik iets vind in de tekst dat ik 

een goed argument vind, zet ik dat om in mijn eigen woorden. Als ik een paar goede 

argumenten heb, ben ik klaar.  
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   Liefs, 

          Rieke 

 

Nameting 

Lieve Daphne, 

Om een goede argumentatieve tekst te schrijven, moet/kan je op de volgende dingen 

letten: 

- Je moet je argument baseren op meerdere bronnen. 

- Je kan mogelijke tegenargumenten bedenken. 

 

Als je op internet het onderwerp opzoekt, kan je meerdere site’s openen. Als je dan in 

verschillende bronnen dezelfde informatie vindt, kan je daar een argument op baseren. 

Aan het begin van je brief kan je beginnen met jezelf voorstellen en een (klein) stukje 

met je eigen mening over het probleem. 

 

Succes! 

Xxx 

    Rieke  

 

 

 

In Tabel 5 staat een voorbeeld van een ad-

viesbrief geschreven door een leerling uit 

de experimentele groep (Rieke; pseudo-

niem) tijdens de voormeting en nameting.  

 

In de voormeting geeft Rieke vooral tips 

met betrekking tot het schrijfproces; het 

lezen van de tekst en het omzetten in ei-

gen woorden. Over het schrijfproduct zegt 

ze dat het een paar argumenten moet be-

vatten. Haar adviezen zijn gericht op een 

argumentatieve tekst en dus genre-speci-

fiek, maar niet vakspecifiek. In de name-

ting ligt het accent meer op het 

schrijfproduct zelf. Waar het in de voor-

meting alleen nog ging over dat de tekst 

argumenten moet bevatten, benoemt ze 

nu ook dat er tegenargumenten genoemd 

moeten worden en dat de argumenten ge-

baseerd moeten zijn op bewijs uit de 

bronnen. Ze geeft ook een criterium voor 

goede argumenten, namelijk dat ze ge-

noemd worden in meerdere bronnen. In 

tegenstelling tot de voormeting is deze 

adviesbrief specifieker met betrekking tot 

de eisen die aan het schrijfproduct gesteld 

worden en ook vakspecifieker (bij geschie-

denis wordt benadrukt dat je argumenten 
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dient te baseren op bewijs uit bronnen en 

dat je meerdere bronnen met elkaar moet 

vergelijken). Tot slot geeft ze ook aanwij-

zingen hoe de tekst in briefvorm te pre-

senteren. 

 

Tekstkwaliteit 

De gemiddelde scores voor de kwaliteit 

van de teksten staan in Tabel 6. Om te be-

palen of de interventie heeft geleid tot ho-

gere scores hebben we Ancova’s gebruikt 

en gecontroleerd voor de scores op de 

voormeting. De analyses lieten een posi-

tief significant effect zien voor de catego-

rieën Genrespecifiek (F(1, 45) = 30,421, p 

= 0,000) en Algemene schrijfkwaliteit (F(1, 

45) = 5,575, p = 0,023), maar niet voor 

vakspecifiek. Dus de leerlingen die vak-

specifieke schrijfinstructie kregen, scoor-

den hoger op de categorieen Genrespeci-

fiek en Algemene schrijfkwaliteit in verge-

lijking tot de leerlingen uit de controle-

groep. Het effect voor Algemene schrijf-

kwaliteit lijkt niet zozeer veroorzaakt te 

worden door een verbetering bij de inter-

ventiegroep (de gemiddelde scores zijn 

nagenoeg gelijk), maar door een terugval 

bij de controlegroep. Bijlage 1 bevat twee 

teksten van een leerling uit de interventie-

groep geschreven bij de voor- en name-

ting.  

 

Samenhang tussen kennis over schrijven 

en tekstkwaliteit 

In hoeverre schrijven leerlingen met meer 

kennis over schrijven ook betere teksten? 

Of anders geformuleerd: is er samenhang 

tussen de kennis over schrijven en de kwa-

liteit van de teksten? We hebben hiervoor 

gekeken naar de scores van de interven-

tiegroep bij de nameting en wel naar de 

totaalscore voor tekstkwaliteit (M = 26,58; 

SD = 3,97), het totaal aantal adviezen en 

de aantallen adviezen op de vijf hoofdca-

tegorieën. Er bleek een significant positief 

verband te zijn tussen tekstkwaliteit en 

het totaal aantal adviezen (Pearson’s r = 

0,598; p ≤  0,01; N= 21). Leerlingen die 

meer adviezen gaven schreven betere tek-

sten. Daarnaast vonden we een gematigd 

positief effect tussen tekstkwaliteit en 

aantal genrespecifieke adviezen (r = 

0,441; p ≤ 0,05) en tussen tekstkwaliteit 

en aantal product gerelateerde adviezen  

(r = 0,450; p ≤  0,05). We vonden geen 

significante correlaties tussen schrijfkwa-

liteit en aantal vakspecifieke adviezen en 

proces gerelateerde adviezen. In aanvul-

ling hierop hebben we ook gekeken of er 

een correlatie was tussen tekstkwaliteit en 

kennis over schrijven op de voormeting 

voor de interventiegroep. Dit bleek niet 

het geval te zijn, wat suggereert dat de in-

terventie hier van invloed is geweest. 
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Tabel 6.  

Gemiddelde scores en standaard deviaties voor tekstkwaliteit bij voormeting en name-

ting.  

 Voormeting Nameting 

 Interventie 

N=25 

Controle 

N=25 

Interventie 

N=24 

Controle 

N=27 

Genrespecifiek 

Algemene schrijfkwali-

teit 

Vakspecifiek 

6,48 (1,61) 

10,28 (2,51) 

 

7,32 (1,03) 

6,44 (1,71) 

9,68 (2,01) 

 

7,00 (1,71) 

9,46 (1,79) 

10,33 (1,81) 

 

6,79 (1,59) 

7,33 (1,47) 

9,00 (1,73) 

 

6,52 (0,94) 

 

Max. scores: genrespecifiek 14, algemene schrijfkwaliteit 18 en vakspecifiek 12 punten. 

 

Conclusies en discussie 

Op basis van dit kleinschalige onderzoek 

kunnen we – voorzichtig - de volgende 

conclusies trekken. Ten eerste laat deze 

studie zien dat vakspecifieke schrijfin-

structie kan bijdragen aan meer metacog-

nitieve kennis over schrijven. Leerlingen 

uit de interventiegroep scoorden bij de na-

meting significant hoger dan de controle-

groep voor totaal aantal adviezen, aantal 

genrespecifieke adviezen en productad-

viezen, met name ten aanzien van hoofd-

ingrediënten van de tekst. Dit verschil kan 

deels verklaard worden door de stijging 

bij de interventiegroep, maar ook door de 

lagere scores op de nameting bij de con-

trolegroep. De hogere scores bij de inter-

ventiegroep zijn in lijn met de focus van 

de interventie, die meer gericht was op het 

schrijfproduct, dan op schrijfprocessen. 

Leerlingen in de interventiegroep lijken 

door de interventie een beter beeld te heb-

ben gekregen van de eisen die gesteld 

worden aan - in dit geval - argumentatieve 

teksten, een uitkomst die in lijn is met eer-

der onderzoek (Bouwer & Koster, 2016; 

Klein & Kirkpatrick, 2010).  

We vonden geen verschil in kennis over 

schrijfprocessen. Een verklaring hiervoor 

kan zijn, dat ondanks dat de docent wel 

elementen zoals prewriting in zijn lessen 

verwerkte, dit niet expliciet onderwezen 

werd als een schrijfstrategie die vaker in 

te zetten is. Wellicht is dit voor een vakdo-

cent die net begint met schrijfinstructie 

nog net een stap te ver. Vakspecifieke 

schrijfinstructie wordt nog niet vaak inge-

zet (Mottart et al., 2009) en is moeilijk te 

implementeren (De La Paz, 2007). Een mo-

gelijke verklaring voor het kleine aantal 

vakspecifieke adviezen is dat leerlingen 

door het gebruik van de formulering ‘een 

argumentatieve tekst bij geschiedenis’ het 

meer als een schrijftaak zagen, dan als 

een geschiedenistaak.  
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Hoewel de adviesbrief interessante uit-

komsten genereerde, is het de vraag of 

het alle kennis van leerlingen naar boven 

heeft gebracht. Wellicht geven interviews 

aanvullende informatie. 

Ten aanzien van de tweede onderzoeks-

vraag, zien we dat de interventie heeft ge-

leid tot betere kwaliteit teksten op de na-

meting, met name op genrespecifieke as-

pecten. Echter, ook hier zien we een terug-

val bij de controleconditie. Drie teksten 

schrijven in een relatief korte periode 

vraagt veel van leerlingen, waardoor de in-

zet minder wordt. Maar opvallend is wel 

dat die terugval alleen bij de controle-

groep plaats vindt. Voor de vakspecifieke 

kwaliteit (inhoud en gebruik van vakbe-

grippen) waren er geen verschillen tussen 

de groepen. De aandacht voor het schrij-

ven van de teksten is dus niet ten koste 

gegaan van de historische inhoud. Verder 

bleek er een positieve samenhang te zijn 

voor de interventiegroep op de nameting 

tussen kennis over schrijven en de kwali-

teit van de teksten: hoe meer metacogni-

tieve kennis leerlingen rapporteren over 

schrijven, hoe beter hun teksten zijn.  

Een beperking van deze studie is dat het 

gericht is op één vak, één docent, met één 

interventie en met slechts twee klassen. 

Echter, ook voor twee andere docenten uit 

het project vonden we resultaten die in de-

zelfde richting wijzen (van Drie et al., 

2018). Meer onderzoek is gewenst; naar 

andere vormen van schrijfinstructie, waar-

bij algemene en vakspecifieke elementen 

nog meer verbonden worden, naar andere 

schrijftaken en in combinatie met lees-

vaardigheid. Een andere beperking is dat 

het aantal lessen voor de controlegroep 

en de interventiegroep niet gelijk was; 

twee versus vijf lessen. De factor tijd kan 

dus van invloed zijn geweest op de gevon-

den uitkomsten. De reden dat toch voor 

deze opzet is gekozen, is dat we de oude 

opzet die docent altijd gebruikte, wilden 

vergelijken met de nieuwe opzet. Ecolo-

gische validiteit was in deze studie be-

langrijk, wat ook de reden is geweest dat 

de docent zelf de lessen ontworpen heeft, 

de lessen in beide condities gegeven heeft 

en zelf beoordelaar was van de teksten. In 

een meer strikt wetenschappelijke bena-

dering zouden hierin andere keuzes ge-

maakt kunnen worden. Echter, de docent 

heeft hierdoor wel het effect van vakspe-

cifieke schrijfinstructie aan den lijve kun-

nen ervaren, wat bijdraagt aan blijvend ge-

bruik ervan.  

In een vragenlijst na afloop van het project 

gaf de docent aan dat de leerlingen het 

best lastig vonden om zo’n lange tekst te 

schrijven, maar dat ze ook trots waren dat 

het ze toch lukte. Hij was met name en-

thousiast over de het gebruik van een 

schema om informatie te ordenen (prewri-

ting). Wel zou hij de leerlingen een vol-

gende keer meer tijd geven om de tekst te 

kunnen schrijven. Bij het nakijken viel 

hem op dat veel brieven een duidelijke 

kop en staart hadden en een duidelijke 

kern met uitgewerkte argumenten. Dit 

was een hele voortuitgang. Hij gaat de 

schrijfinstructie dan ook zeker 
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weer gebruiken, want “Je merkt dat leer-

lingen echt beter gaan schrijven”.  
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Bijlage 1. 

Deze bijlage bevat de teksten geschreven tijdens de voor- en nameting door dezelfde leer-

ling uit de interventie groep. Deze leerling heeft een behoorlijke vooruitgang gemaakt en 

ging van een score van 23 punten op de voormeting, naar 30 punten op de nameting (net 

iets boven het gemiddelde van 26 punten op de nameting). 

                                                                                                                                                                  

Woensdag 4 Maart 1623 

 

Hallo familie, 

Hoe gaat het het jullie? Ik heb het hier naar mijn zin en dat zal ik allemaal voor jullie schrij-

ven! Hier in de Republiek is alles veel beter dan in frankrijk! Ik kan mijn eigen geloof hebben 

en het maakt niet uit wat ik geloof en dat kon ik als hugenoot niet. Ik had ook niet echt 

goed betaalt werk en nu heb ik dat wel ik wordt goed betaalt en kan voldoende eten kopen. 

Vele mensen zijn  tevreden met mijn schilder kunsten ze zijnn zelfs zo blij er mee dat ik 

beroemde en belangerijke personen mag schilderen.  Jullie zouden echt naar de Republiek 

moeten komen omdat het hier geweldig is de nattur is mooi, je hebt een eigen huis en 

hoeft niet meer de vluchten voor je geloof.  Ieder dorp is voorzien van kleine marktjes en 

hoef je dus niet meer zo er te reizen zoals wij in Frankrijk eerst wel moesten. het is hier 

ook heel gezellig we hebben hier middagen dat je kan kiijken naar een toneelstuk, of we 

gaan gezellig een workshop doen. Ook hebben we hier  verschillende soorten werken en ik 

weet dat pa in Frankrijk niet zo goed werk kan vinden wat hij leuk vind hier in de Republiek 

heb je bijvoobeeld; schilder, dichter, toneelspeler, en zelf leraar je kan hier ook naar school. 

je kan hier naar school om  bijv.  de taal te leren want de Joden en duitsers kunne n amper 

de taal en gaan dus naar school, maar je kan ook naar school om te leren lezen, schrijven 

en te leren hoe je je zelf + je huis schoon te houden en dat je fris blijft. Vele mensen gaan 

ook naar school om te leren hoe je geld kan verdienen. De kinderen hie hebben veel meer 

plezier en spelen gezellig op straat en hebben veel meer vrienden. Je hebt hier gezellige 

huisjes met alles d'r op en d'r aan. De huisjes staan gezellig in een dorpje met een kerk en 

zo heb je in de Republiek heel veel kleine dorpjes en als e dat vergelijkt met Frankrijk heb 

je bijv. geen: school, werk, normale huisjes, geen marktjes en ga zo nog maar even door! 

Het is dus een goede keuze om naar hier te komen! 

heel veel liefs en een dikke knuffel van jullie dochter Joanne! 

P.S. je kunt hier veel prettiger leven met een eigen geloof dan dat je bijna gedoodt word 

wegens je geloof! 
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J.C.H. van de Hoef 
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Geachte meneer J.C.H. van de Hoef, 

Ik ben blij dat u deze brief schrijft, want dan kan ik voor u kijken wat ik er aan kan doen. 

Er komen sowieso nieuwe wetten en ik zal u schrijven wat er als voordeel zal zijn voor u. 

Wat betreft de lange werkdagen en die heel vermoeiend zijn zal er niet zo heel veel veran-

deren maar voor de vrouwen zullen de uren wel minder worden omdat ze ook voor hun 

kinderen moeten zorgen. Ook de loon zal omhoog gaan omdat het geld niet bestemd is 

voor de kroeg, maar voor de rest in het huis houden. Aan de vieze lucht in de fabriek kan 

helaas niks gedaan worden want dat ligt aan de machines en daar kunnen wij niks mee. 

Over de kinderen die in de fabriek werken zal ik nog niet zoveel kunnen zeggen. Zoals u 

weet zijn er steeds meer kinderen die naar school moeten en wij zijn er mee bezig zodat 

er een regel komt dat ieder kind verplicht naar  school moet. Inderdaad zullen de kinderen 

een echt vak gaan leren en zal de leeftijd grens van het werken in de fabriek ook omhoog 

gaan en zal je pas vanaf 16 jaar in de fabriek mogen werken, want met die gevaarlijke 

machines kunnen we niet verantwoorden dat het goed gaat vandaar ook de leeftijdgrens. 

Aan de huizen zal ik helaas voorlopig nog niks kunnen doen van wege het  lage budget van 

de comissie. Gelukkig zal er wel wat gedaan worden aan de kleine ruimtes en de vieze lucht 

die er buiten hangt, want dat merkt de ziekencomissie wel dat er steeds meer paciënten 

komen met long klachten. Aan de ziektes  word gewerkt zodat als je ziek bent er niet zo 

snel ook ziek zal worden.  

Nogmaals ik ben er zeer blij mee dat u deze brief heeft geschreven dat we ook nog eens 

extra kunnen zien dat het echt niet gaat! Binnenkort zullen wij de fabriek weer komen 

inspecteren en zullen wij letterlijk alle hoekjes controleren dat ze  niks kunnen achterhou-

den! 

Ik hoop dat u er tevreden mee bent en de nieuwe wetten zal accepteren. 

Met vriendelijke groet, 

 

M.J.C.M. Kolkman 
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	Leerlingen geschiedenis vinden het vaak lastig om goede teksten te schrijven en ze krijgen daar ook weinig instructie op. In het kader van een professionaliseringstraject, ontwierp een geschiedenisdocent een vakspecifieke schrijfinstructie voor zijn h...
	Kernwoorden: geschiedenis, schrijfvaardigheid, instructie
	Jannet van Drie (Universitair hoofddocent, Research Institute of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam) J.P.vanDrie@uva.nl
	Tanja Janssen (Senior onderzoeker, Research Institute of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam)
	Arie Westerhout (Docent geschiedenis, Ichthuscollege, Veenendaal)
	Talita Groenendijk (postdoc project Genrespecifiek schrijven in de mens- en maatschappijvakken)

	Taal is een zaak van alle vakken. In het Referentiekader Doorlopende Leerlijnen Taal (Expertgroep Doorlopende Leerlijnen, 2008) worden de eisen beschreven die aan leerlingen op verschillende niveaus worden gesteld. Hierbij wordt benadrukt dat het bere...
	Schrijfvaardigheid speelt een belangrijke rol binnen het vak geschiedenis. Historische kennis, begrip en kwaliteit van het historisch redeneren worden doorgaans getoetst door het schrijven van kortere en langere teksten. Om bijvoorbeeld de vraag te ku...
	Omdat schrijven een belangrijk middel is om historisch redeneren te uiten en dus om zicht te krijgen op het redeneren van leerlingen zouden het historisch denken en het opschrijven van deze redenering in samenhang ontwikkeld moeten worden. Hier ligt e...
	Dat voor het schrijven van een goede tekst inhoudelijke kennis belangrijk is maar niet volstaat, blijkt ook uit schrijfonderzoek. Ook kennis over kenmerken van tekstgenres en kennis over hoe je een goede tekst schrijft (het schrijfproces) is nodig (Mc...
	Uit onderzoek van Schoonen en de Glopper (1996), bij meer dan 1000 vijftienjarigen, blijkt dat betere schrijvers meer kennis hebben over schrijven en dat deze kennis minder gericht is op oppervlakkige aspecten zoals presentatie en grammatica en meer o...
	Hoewel diverse studies aantonen dat vakspecifieke schrijfinstructie zinvol is, blijkt ook dat geschiedenisdocenten hier nauwelijks aandacht aan geven in hun lessen. En als er al aandacht voor is,  dan is dat met name gericht op de eisen die aan het sc...
	Doel en onderzoeksvragen
	Deze studie maakt deel uit van een groter project gericht op professionali-sering gericht op vakspecifieke schrijfinstructie, waarbij verschillende vakken en docenten betrokken waren0F  (van Drie, Janssen, & Groenendijk, 2017; van Drie, Groenendijk, B...
	Drie onderzoeksvragen staan hierbij centraal:
	1. Leidt een door de docent ontworpen vakspecifieke schrijfinstructie bij geschiedenis tot meer metacognitieve kennis over schrijven?
	1. Leidt een door de docent ontworpen vakspecifieke schrijfinstructie bij geschiedenis tot meer metacognitieve kennis over schrijven?
	2. Leidt een door de docent ontworpen vakspecifieke schrijfinstructie bij geschiedenis tot betere kwaliteit teksten?
	2. Leidt een door de docent ontworpen vakspecifieke schrijfinstructie bij geschiedenis tot betere kwaliteit teksten?
	3. Is er een verband tussen metacognitieve kennis over schrijven en tekstkwaliteit na de vakspecifieke schrijfinstructie?
	3. Is er een verband tussen metacognitieve kennis over schrijven en tekstkwaliteit na de vakspecifieke schrijfinstructie?
	Design van het onderzoek

	Nameting
	Lessen 
	Voormeting
	-Kennis over schrijven test
	Interventiegroep: schrijfopdracht met vakspecifieke schrijfinstructie
	-Kennis over schrijven test
	-Schrijfopdracht
	-Schrijfopdracht
	Controlegroep: schrijfopdracht zonder vakspecifieke schrijfinstructie
	Design
	Om de effectiviteit van de lessen te onderzoeken is gebruik gemaakt van een quasi-experimentele opzet, met een voor- en nameting op kennis over schrijven en tekstkwaliteit (zie Tabel 1). De twee klassen werden als geheel toegewezen als interventiegroe...
	Deelnemers
	Aan deze studie nam een geschiedenisdocent met zijn twee havo-2 klassen. Op het moment van de dataverzameling had deze docent 5 jaar leservaring. Beide klassen bestonden uit 28 leerlingen. De klassen werden random verdeeld over de condities. Leerlinge...
	Vakspecifieke schrijfinstructie
	De docent is uitgegaan van bestaande lessen gekoppeld aan een schrijfopdracht. Het onderwerp was de sociale kwestie rond 1880 in de regio van de school, de Industriële Revolutie in Nederland was hiervoor behandeld. Leerlingen kregen de opdracht om in ...
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	3a.Doel / tekstsoort
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	4a.Oriënteren
	Zoek informatie over het onderwerp op internet. 
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	4b.Genereren
	Het is handig om voor je gaat schrijven een schrijfplan te maken. 
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	Tekstkwaliteit
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