
Veel studenten vinden het lastig goede, leesbare teksten te 
schrijven. In de cursus Zelf leren schrijven wordt het schrijfproces 
ontrafeld in verschillende deelvaardigheden waarmee studenten 
zelfstandig kunnen oefenen. 

Op www.zelflerenschrijven.nl wordt steeds een nieuwe deelvaar-
digheid behandeld met vuistregels, een aantal korte oefeningen 
en voorbeelden van het goede antwoord. De combinatie van 
een heldere uitleg over de verschillende vaardigheden en de 
oefeningen met feedback, leidt tot een zeer effectieve training. 
De volgende onderwerpen komen aan bod: de structuur van een 
tekst, het wetenschappelijk review-artikel, de voorbereiding op 
het schrijven, de inhoud van de tekst, refereren, parafraseren, 
citeren, argumentatie, cohesie, zinsconstructie, wetenschappelijke 
schrijfstijl, revisies en afwerking. 

Zelf leren schrijven bestaat uit een uitgebreide online schrijftraining 
en een boek dat gebruikt kan worden als naslagwerk.

In deze vierde druk is meer aandacht voor het schrijven van een 
wetenschappelijk review-artikel. Er is een apart hoofdstuk gewijd 
aan het zoeken en selecteren van wetenschappelijke literatuur 
en er is meer aandacht voor het beschrijven en verwerken van 
wetenschappelijke bronnen in de tekst. 

Zelf leren schrijven is geschikt voor bachelorstudenten psychologie, 
pedagogiek en sociale wetenschappen. 
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Woord vooraf

Afgestudeerden van universiteit en hogeschool moeten in hun werk 
regelmatig stukken schrijven. Of het nu gaat om een beleidsnota, 
een wetenschappelijk artikel of een rapportage over een cliënt, 
steeds is een goed gestructureerde en een heldere schrijfstijl van 
groot belang. Professioneel schrijven houdt in: je ideeën duidelijk 
verwoorden, zodat de bedoeling ervan overgebracht wordt bij de 
lezer. Wie slecht schrij�, wordt vaak niet serieus genomen. Een 
beleidsnota die onbegrijpelijk is, belandt onder in de la. Een ver-
nieuwend wetenschappelijk artikel wordt afgewezen als het vol 
taalfouten staat. Een onduidelijke rapportage over een cliënt leidt 
ertoe dat deze daarna niet goed geholpen wordt.

Vaak blijkt dat de kwaliteit van de schri�elijke producten van 
hoger opgeleide mensen veel te wensen overlaat. Jonge mensen 
die net zijn afgestudeerd, hebben dikwijls nog moeite met goed 
schrijven. Schrijven kun je echter leren door veel oefening. Bij die 
oefening dienen verschillende schrijfvaardigheden onderscheiden 
te worden, zoals goed structureren, foutloos spellen en adequaat 
kunnen samenvatten. Als het goed is, krijgen studenten al tijdens 
hun opleiding een intensieve schrij�raining. Bijvoorbeeld doordat 
ze veel verslagen moeten maken die door docenten worden gele-
zen en van commentaar worden voorzien. In de praktijk van het 
hoger onderwijs blij� oefening in schrijfvaardigheid echter meestal 
een ondergeschoven kindje. Goed commentaar geven op schrif-
telijke verslagen kost veel tijd en is daardoor ook duur. Bovendien 
is het nakijken van verslagen vaak frustrerend voor docenten. Stu-
denten maken namelijk veel dezelfde fouten, waardoor docenten 
steeds hetzelfde commentaar moeten geven. Docenten vinden dat 
nakijken dan ook dikwijls ‘zonde van hun tijd’. Bij veel onderwijs-
instellingen blij� het schrijfonderwijs daarom meestal beperkt tot 
het schrijven van een aantal verslagen, met minimale instructies en 
met weinig speci�ek commentaar van de docent. Verwacht wordt 
dat de studenten het schrijven min of meer vanzelf leren tijdens het 
maken van die verslagen voor de verschillende vakken. Bij zulke 
verslagen ligt de nadruk echter meestal op de inhoud en niet op de 
wijze waarop de tekst is opgeschreven. Het resultaat van dit alles 
is dat veel studenten in het hoger onderwijs niet echt goed leren 
schrijven.
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Om iets aan dit probleem te doen hebben de auteurs van dit boek, 
allen verbonden aan het Instituut voor Psychologie van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam, de afgelopen jaren een digitale cursus, Zelf 
leren schrijven, ontwikkeld. Het doel van deze cursus is studenten 
gerichter te laten oefenen met verschillende ‘micro’-schrijfvaardig-
heden, zonder dat docenten veel tijd hoeven te steken in instructie 
en commentaar. De naam van de cursus gee� aan dat de nadruk 
ligt op zelfstandige oefening van de verschillende vaardigheden. 
De cursus bestaat uit negen digitale programma’s, ook wel ViP’s 
genoemd1, waarin verschillende deelvaardigheden geoefend kun-
nen worden. Voorbeelden van deze deelvaardigheden zijn: het 
maken van een goede alinea-indeling, zorgen voor een goede 
onderlinge samenhang tussen zinnen en alinea’s, en het formuleren 
van een speci�eke vraagstelling. Elke ViP begint met uitleg over een 
bepaald aspect van schrijven. Deze uitleg leidt tot een vuistregel, 
een soort richtlijn die studenten aan kunnen houden bij het schrij-
ven van een verslag. Voorbeelden van vuistregels zijn: ‘behandel 
slechts één onderwerp per alinea’ en ‘vermijd omslachtige zinscon-
structies’.
Hierna volgen dan een aantal korte oefeningen waarbij studenten 
de vuistregel moeten gebruiken. Het programma biedt dus niet 
alleen informatie over verschillende microvaardigheden, maar het 
brengt studenten er ook toe die informatie toe te passen. Aange-
zien er geen strikte regels bestaan voor wat uiteindelijk een goede 
tekst is, bestaat de feedback op de gemaakte oefeningen meestal uit 
een goed voorbeeld, de zogenaamde expertversie. Dit goede voor-
beeld is geschreven door iemand die daar veel ervaring in hee�. 
Studenten kunnen hun eigen antwoord met de expertversie ver-
gelijken. Uiteindelijk kunnen ze de vuistregels gebruiken om een 
eigen schrijfopdracht te maken en deze te reviseren. Door op deze 
manier schrijfonderwijs te volgen krijgen studenten inzicht in een 
groot aantal regels die voor het schrijven van een tekst van belang 
zijn. De oefeningen in de ViP’s bieden een manier om vaardiger 
te worden in het schrijven, zonder dat een docent steeds teksten 
moet nakijken en daar commentaar op hoe� te geven. Door de 

1 De naam ‘ViP’s’ is gekozen omdat de programma’s deel uitmaken van een gro-
tere verzameling programma’s die alle bedoeld zijn om bepaalde Vaardigheden 
in de Psychologie (ViP) aan te leren. Soms worden ze ook wel ‘schrijf-ViP’s’ 
genoemd.
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Woord vooraf 7

algemene uitleg in elke ViP wordt tevens het probleem ondervan-
gen dat docenten vaak dezelfde uitleg aan verschillende studenten 
moeten geven.

De cursus Zelf leren schrijven is, zoals gezegd, ontwikkeld aan het 
Instituut voor Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
(EUR). Al sinds het studiejaar 2003-2004 hebben we geëxperi-
menteerd met de digitale programma’s in de eerste twee jaar van 
de opleiding Psychologie. De onderwijsenquêtes laten zien dat 
studenten het werken met de programma’s als nuttig ervaren. De 
vuistregels worden duidelijk en toepasbaar gevonden. De meeste 
studenten (namelijk 76%) werken liever met het digitale program-
ma dan alleen met het boek, omdat ze de lessen uit het programma 
dan meteen in praktijk kunnen brengen. Hoewel helder schrijven 
niet eenvoudig te leren is, blijken studenten het programma over 
het algemeen als ‘goed’ te waarderen.
Dit boek is te gebruiken als naslagwerk. Het bevat alle informatie 
die ook in de digitale programma’s is verwerkt, zodat deze mak-
kelijk nog een keer na te lezen is. Bovendien bevat het een korte 
instructie voor docenten en voor studenten over het gebruik van 
de ViP’s. De ViP’s zelf zijn beschikbaar op de website bij dit boek 
www.zel�erenschrijven.nl. In het boek vindt de lezer een toe-
gangscode waarmee deze de site kan bezoeken. Docenten kunnen 
bij de uitgever een code opvragen waarmee zij eveneens toegang tot 
de site krijgen. Daar kunnen zij hun studenten vinden en de resul-
taten van de training bekijken.

Wijziging ten opzichte van de vorige editie

In deze editie is er meer aandacht voor het schrijven van een 
wetenschappelijk review-artikel. Hierbij beschrijven we de ken-
merken van een wetenschappelijk review-artikel en de fases van 
het schrijfproces van dit type artikel. In lijn met deze uitbreiding 
hebben we een nieuw hoofdstuk gewijd aan het zoeken en selecte-
ren van wetenschappelijke literatuur en is er in het algemeen meer 
aandacht voor het beschrijven en verwerken van wetenschappelijke 
bronnen in de tekst. Aan dit onderwerp zijn ook een aantal nieuwe 
oefeningen gekoppeld.
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Gebruik van de ViP’s 
door docenten

De ViP’s zijn op verschillende manieren in te zetten in schrijf-
vaardigheidstrainingen. Als docent bent u natuurlijk vrij in hoe u 
deze gebruikt. Als voorbeeld geven we hier een beschrijving van de 
manier waarop de ViP’s worden gebruikt in het schrijfonderwijs 
van de opleiding Psychologie aan de Erasmus Universiteit.

Een voorbeeld: het schrijfonderwijs bij Psychologie aan 
de Erasmus Universiteit
Het schrijfonderwijs binnen de opleiding Psychologie bestaat uit 
twee cursussen, die achtereenvolgens in het eerste en tweede jaar 
van de bacheloropleiding gegeven worden. De kern van elke cursus 
is een schrijfopdracht die met de digitale programma’s ondersteund 
wordt. In beide jaren bestaat de opdracht uit het schrijven van een 
kort wetenschappelijk review-artikel, waarin een centrale vraag 
op basis van literatuuronderzoek moet worden beantwoord. In 
het tweede jaar wordt echter een meer kritische verwerking van de 
literatuur vereist. Alle schrijf-ViP’s worden in het eerste jaar door 
de studenten doorlopen, in het tweede jaar kunnen studenten de 
schrijf-ViP’s nog eens raadplegen om de richtlijnen voor de ver-
schillende aspecten van het schrijven nog eens op te frissen. De 
opzet van het onderwijs volgt de drie fases die in het schrijfproces 
onderscheiden kunnen worden: voorbereiden, schrijven en revise-
ren.

In de eerste fase krijgen de studenten de gelegenheid zich voor 
te bereiden op hun schrijfopdracht. Hierbij moet gedacht wor-
den aan de oriëntatie op een onderwerp, het formuleren van een 
afgebakende centrale vraag en het zoeken, lezen en evalueren van 
relevante literatuur. In deze eerste fase werken studenten aan een 
structuuropzet van het artikel. Studenten moeten hierin de inde-
ling in kopjes alvast weergeven en per kopje kort uitleggen wat ze 
gaan bespreken en uit welke bronnen deze informatie komt. In deze 
periode doorlopen studenten de eerste drie schrijf-ViP’s en passen 
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Zelf leren schrijven12

ze de geleerde vuistregels toe bij het opstellen van hun structuur-
opzet. Als afsluiting van de voorbereidende fase leveren studenten 
hun structuuropzet in. Deze wordt niet beoordeeld, maar wel voor-
zien van feedback. Veel studenten hebben namelijk moeite met het 
opstellen van een goede structuur voor het artikel.

In de tweede fase schrijven studenten een eerste versie van het arti-
kel. In deze periode doorlopen ze schrijf-ViP 4, 5 en 6 en passen 
ze de geleerde vuistregels toe op het schrijven van deze eerste ver-
sie. Ook deze versie wordt voorzien van feedback. Aangezien veel 
studenten pas iets af hebben als dat werkelijk moet, wordt de revi-
siefase van schrijven vaak overgeslagen. Omdat het toch belangrijk 
is dat studenten leren om hun eigen schrijfproducten kritisch na 
te lezen en te verbeteren, is in de opzet van het onderwijs gekozen 
voor deze tussentijdse deadline voor de eerste versie.

Nadat studenten de feedback op hun eerste versie hebben ontvan-
gen, beginnen ze met het herschrijven van hun artikel. In deze 
periode doorlopen ze de laatste schrijf-ViP’s. Aan de hand van de 
geleerde vuistregels moeten ze hun artikel zin voor zin nakijken en 
nagaan of er passages of zinnen verbeterd kunnen worden. Aan het 
einde van deze fase moet de schrijfopdracht de�nitief bij de docent 
worden ingeleverd. De beoordelingscriteria die gebruikt worden 
bij het nakijken, zijn gebaseerd op de inhoud van de schrijf-ViP’s. 
In het tweede jaar worden bij de beoordeling dezelfde criteria als 
in het eerste jaar gebruikt. Zie voor deze beoordelingscriteria de 
bijlage aan het eind van dit boek.
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Gebruik van de ViP’s 
door studenten

Wanneer je dit boek hebt moeten aanscha�en voor je studie, dan 
zal je opleiding wellicht hebben voorgeschreven hoe met deze ViP’s 
te werken. Het kan ook zijn dat je uit eigen interesse dit boek hebt 
aangescha� om je schrijfvaardigheid te vergroten. In dat geval kun 
je de ViP’s doornemen in een volgorde die je zelf het nuttigst vindt. 
De verschillende ViP’s zijn ona�ankelijk van elkaar te gebruiken. 
Als tip geven we mee om de tijd te nemen voor het reviseren van je 
tekst. Wanneer je denkt klaar te zijn met de tekst, leg die dan een 
paar dagen weg en kijk er daarna nog eens grondig naar. Ook doe 
je er verstandig aan je tekst door een derde te laten lezen en om 
commentaar te vragen op punten waarvan je minder zeker bent. 
De vuistregels die je tijdens het werken met de schrijf-ViP’s leert, 
kun je gebruiken als richtlijn tijdens het schrijven en reviseren van 
je tekst. Dit boek kun je gebruiken als naslagwerk om de vuistregels 
en de uitleg daarbij nog eens op te zoeken.
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Kort overzicht van 
de inhoud van 
de ViP’s

ViP-1: Algemene structuur behandelt de algemene structuur van 
een tekst. Hoe kunnen studenten ervoor zorgen dat de rode draad 
van een verslag zichtbaar is voor de lezer? De structuur hee� in 
de eerste plaats betrekking op de verschillende paragrafen van het 
verslag. Per paragraaf is er weer een opbouw in alinea’s.

ViP-2: Wetenschappelijk review-artikel gaat in op de kenmerken 
van een wetenschappelijk ‘review’-artikel (review is Engels voor 
‘overzicht van de literatuur’). In deze ViP wordt uitgelegd wat een 
review-artikel is en hoe het tot stand komt. Dit doen we door kort 
in te gaan op de verschillende fases van het schrijfproces.

ViP-3: Voorbereiding op het schrijven gaat in op de voorbereidende 
fase van het schrijfproces. In deze ViP leren studenten hoe ze zich 
kunnen oriënteren op het onderwerp, hoe ze een zoekpro�el kun-
nen opstellen en welke zoekmethoden ze kunnen toepassen om 
relevante literatuur te vinden.

ViP-4: Het schrijven van de inhoud gaat in op de structuur van een 
wetenschappelijk ‘review’-artikel. Deze ViP behandelt welke infor-
matie gegeven moet worden in de inleiding, in het middenstuk, in 
de discussie en conclusie en in de samenvatting van een dergelijk 
artikel of verslag.

ViP-5: Refereren, parafraseren en citeren gaat in op hoe studenten 
literatuur van anderen kunnen gebruiken in hun artikel, zonder 
plagiaat te plegen. Hiervoor worden voor psychologie- en pedago-
giestudenten de regels en richtlijnen gebruikt van het internationaal 
toonaangevende referentiesysteem van de American Psychological 
Association (APA). Deze regels kunnen ook gebruikt worden voor 
andere sociale wetenschappen. Studenten leren hoe ze een referen-
tielijst opstellen en hoe ze in de tekst naar literatuur van anderen 
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verwijzen. Vervolgens wordt ingegaan op het in eigen woorden 
weergeven van andermans tekst (parafraseren) en op de regels voor 
het citeren.

ViP-6: Argumentatie gaat over verschillende typen argumenten 
en argumentatiestructuren. Deze ViP behandelt hoe studenten 
een standpunt kunnen onderbouwen in hun artikel, waarbij spe-
ci�ek wordt ingegaan op de kenmerken van wetenschappelijke 
argumentatie. Ook wordt ingegaan op redeneerfouten zoals drog-
redeneringen.

ViP-7: Cohesie en zinsconstructies gaat in op de samenhang in de 
tekst en het formuleren van zinnen. Hier wordt uitgelegd hoe stu-
denten ervoor kunnen zorgen dat het verhaal één geheel vormt 
en niet van de hak op de tak springt. Ook wordt ingegaan op ver-
schillende zinsconstructies en welk type zinnen makkelijker of 
moeilijker te lezen is.

ViP-8: Wetenschappelijke schrijfstijl gaat over de schrijfwijze die 
gepast is binnen een wetenschappelijke context. De stijl waarin iets 
geschreven wordt, moet passen bij het communicatieve doel van de 
tekst. Een journalist mag bijvoorbeeld in een column in de krant 
een ironische stijl hanteren, maar in een wetenschappelijk artikel is 
dat minder gepast. In de wetenschap is het gebruikelijk zo objectief 
mogelijk, formeel en helder te schrijven. De studenten krijgen in 
deze ViP uitleg over hoe ze dat het beste kunnen doen.

ViP-9: Revisie en afwerking gaat in op enkele grammaticale regels 
waarmee veel studenten fouten maken. Ook wordt het gebruik van 
leestekens (interpunctie) kort behandeld. Verder wordt er aandacht 
besteed aan de laatste inhoudelijke aanpassingen. Staat alle beno-
digde informatie duidelijk in de tekst? Tot slot komt de uiterlijke 
verzorging van een tekst aan bod. Hierbij worden de vormvoor-
schri�en behandeld volgens de richtlijnen van de American 
Psychological Association over bijvoorbeeld lay-out en het gebruik 
van tabellen en �guren.
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1ViP-1: Algemene 
structuur

Inleiding

Het klinkt misschien een beetje als een open deur, maar een goed 
geschreven stuk – of het nu een practicumverslag, een literatuur-
verslag of een essay is – kenmerkt zich door een goede structuur. 
Hoe een verslag gestructureerd is, kun je herkennen aan verschil-
lende aspecten. We bespreken ze hieronder kort.

Het duidelijkst van die aspecten is de indeling van een verslag. Door 
naar de inhoudsopgave of de verschillende kopjes te kijken krijg je 
al een goede indruk van de structuur. Daarnaast is het ook belang-
rijk dat de structuur van je verslag logisch is. Mensen hebben vaak 
al verwachtingen over de opbouw van je verhaal. Bij het lezen van 
de inleiding bijvoorbeeld moet het voor de lezer snel duidelijk wor-
den wat het onderwerp is van je tekst, anders zal deze zijn aandacht 
verliezen. Je moet als schrijver ook duidelijk maken wat je wilt 
vertellen over dit onderwerp, ofwel wat je doel is. In een literatuur-
verslag doe je dit meestal door naar een centrale vraagstelling toe 
te werken. De lezer verwacht daarna informatie te krijgen die bij-
draagt aan de beantwoording van deze vraagstelling. Stel dat je de 
volgende vraagstelling hebt: ‘Wat is de invloed van een verhoogde 
werkdruk op de e�ciëntie van verpleegsters?’ Je zou dan kunnen 
schrijven over werkdruk in het ziekenhuis, hoe je werkdruk en e�-
ciëntie meet, en over onderzoek dat daarnaar gedaan is. Je leert dus 
dat je alleen informatie dient te geven die direct relevant is voor je 
vraagstelling.

Ook op een lager niveau in de tekst is een goede structuur belang-
rijk. Bijvoorbeeld bij de opbouw van alinea’s en bij de overgangen 
tussen alinea’s. Het construeren van alinea’s is een van de belang-
rijkste vaardigheden bij het schrijven van een tekst. Een goede 
structuur van alinea’s gee� aan dat de auteur hee� nagedacht over 

Zelf_leren_schrijven_vierdedruk.indd   17 27/06/2018   08:51:30



Veel studenten vinden het lastig goede, leesbare teksten te 
schrijven. In de cursus Zelf leren schrijven wordt het schrijfproces 
ontrafeld in verschillende deelvaardigheden waarmee studenten 
zelfstandig kunnen oefenen. 

Op www.zelflerenschrijven.nl wordt steeds een nieuwe deelvaar-
digheid behandeld met vuistregels, een aantal korte oefeningen 
en voorbeelden van het goede antwoord. De combinatie van 
een heldere uitleg over de verschillende vaardigheden en de 
oefeningen met feedback, leidt tot een zeer effectieve training. 
De volgende onderwerpen komen aan bod: de structuur van een 
tekst, het wetenschappelijk review-artikel, de voorbereiding op 
het schrijven, de inhoud van de tekst, refereren, parafraseren, 
citeren, argumentatie, cohesie, zinsconstructie, wetenschappelijke 
schrijfstijl, revisies en afwerking. 

Zelf leren schrijven bestaat uit een uitgebreide online schrijftraining 
en een boek dat gebruikt kan worden als naslagwerk.

In deze vierde druk is meer aandacht voor het schrijven van een 
wetenschappelijk review-artikel. Er is een apart hoofdstuk gewijd 
aan het zoeken en selecteren van wetenschappelijke literatuur 
en er is meer aandacht voor het beschrijven en verwerken van 
wetenschappelijke bronnen in de tekst. 

Zelf leren schrijven is geschikt voor bachelorstudenten psychologie, 
pedagogiek en sociale wetenschappen. 
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