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Schrijven kun je leren!
Agenda
z
z
z
z
z
z

Kennismaken
Schrijfopdracht
Theorie
Tekst uitbreiden
Structuur, opbouw en afsluiting
Terugblikken en leerpunten
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Communicatieadviseur, schrijfdocent en
tekstschrijver. Ondernemer. Overheid,
onderwijs, duurzaamheid. Nijmegen.
Marathon. Bergwandelen, Upper-Dolpo.

Opdracht vrij schrijven

Schrijf vijf minuten over je favoriete onderwerp
zonder je pen van het papier te halen. Dan:
stop! Mis je nog iets?
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Opdracht free writing

1.
2.
3.

Nog twintig seconden
Selecteer de vijf belangrijkste zinnen.
Plenair: ieder vertelt zijn vijf zinnen, de
anderen bedenken er een kop bij. Of stelt
een vraag die bij hem/haar opkomt. (Wie
besproken wordt schrijft de koppen en de
vragen op).

Wat is effectief schrijven?
Doelgericht een heldere boodschap schriftelijk overbrengen
aan een gespecificeerde groep lezers.
De beoogde lezers:
Wie zijn mijn lezers en wat verwachten ze van mij als schrijver en het
medium waarin ik publiceer?
Heldere boodschap:
Wat wil ik duidelijk maken? Wat is de kern van mijn betoog, samengevat
in één zin?
Doelgericht:
Wat voor effect wil ik bij mijn lezer(s) bereiken? Wat wil je dat de lezer na
het lezen van jouw artikel weet, kan, vindt of doet?
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Wie is de doelgroep van de website
en de nieuwsbrief Leefmilieu?
 Wie zijn de lezers? Op wie richt het medium zich?
 Wat weten ze al van mijn onderwerp?
 Wat is hun gemiddelde opleidingsniveau?
 Wat is hun mening over mijn onderwerp?
 Wat verwachten ze van jou en van het medium?

Schrijfopdracht

Kies een van de koppen. Dat is de centrale
boodschap.
Selecteer van de vijf zinnen die zinnen die bij
de centrale boodschap horen en breid ze uit
tot tien.
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Opbouw van het verhaal
Spannende titel
Begin van het artikel = lead.
Alinea
Alinea
Tussenkop
Alinea
Alinea
Einde van artikel.

Geef je tekst structuur
bijvoorbeeld…
Aanleiding
Uitleg

Kanttekening
Conclusie

Wie?
Wat / Waar/ Wanneer (Hoe, Waarom)
Betekenis
Draagwijdte ontdekking / Vernieuwing
theorie / Bijzondere gevolgen…
Maar…
Vragen / Commentaar / Problemen
Terugkoppelen naar begin
Uit onderwerp treden / Verbreden
Afronding / Vervolg?
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Alinea’s: de bouwblokken van
het verhaal
z

z
z
z

z

Een alinea vormt de bouwsteen van het verhaal, zoals
een huis uit bakstenen is opgebouwd.
Een alinea bevat één kernboodschap, een kernzin.
Tussen twee en tien zinnen
De eerste of laatste zin van een alinea bevat vaak
aanwijzingen over deze boodschap. Snel lezen = alleen
de eerste zin van de alinea lezen.
Bij lange artikels groepeer je de alinea’s ook nog in
paragrafen.

Een goed begin is het halve
werk
z

z
z

z

z

z
z

Lezers bepalen in de eerste paar zinnen of
ze tijd hebben voor jouw verhaal. Maak ze
enthousiast!
Vijf leuke manieren om te starten:
1) Indrukwekkende getallen. Elke zomer vliegen twee miljoen
Nederlanders naar de zon.
2) Een mooi citaat. “Dan kunnen we de Veluwe net zo goed asfalteren”, zei
de directeur van Natuurmonumenten.
3) Een sfeerbeschrijving. Een betonnen sarcofaag beschermde de in
maanpakken gehulde onderzoekers.
4) Nieuws in een notendop. Wie, wat, waar, waarom, wanneer.
5) Een vraag. Wanneer bent u voor het laatst in een hondendrol gestapt?
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Laat het artikel niet als een
nachtkaars uitgaan
z

Na een gezellig samenzijn verdient de lezer ook een
mooi afscheid.

z

Vijf mooie manieren om een artikel te eindigen:
- een samenvatting
- een conclusie
- een vooruitblik
- het verhaal is rond
- de uitsmijter

De meest gemaakte fout!
Passieve werkwoorden
z “Er is geconstateerd dat bomen in hun groei worden geremd door straling
van mobiele telefoons.”
Passieve werkwoorden maken de tekst saai en stroperig.
Gebruik actieve werkwoorden!
z “Mobiele telefoons remmen de groei van bomen”
z

Vuistregel: maximaal 10% passief. Probeer je verhaal te schrijven zoals je
het aan vrienden zou vertellen.
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Leerpunten
z

Terugblikken en leerpunten delen
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