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Schrijven

Schrijven in taken:

¢ voorbereiden

¢ schrijven

¢ herschrijven

Schrijven in taken:

¢ voorbereiden : 
bepalen van onderwerp, invalshoek, lezers, 
randvoorwaarden, verzamelen van inhoud, 
inhoudsopgave, schema,…

¢ schrijven : schrijven, afstand nemen, 

¢ herschrijven : afstand nemen, 
herschrijven,…

Schrijven = 

¢ schrappen
¢ onderwerp kiezen (centrale vraag stellen)
¢ publiek voor ogen houden
¢ inhoud verzamelen
¢ schrijfplan maken
¢ …

Schrijf Concreet

Een oefening

Beschrijf in 75 woorden iemand die je kent.

Noem alleen waarneembare feiten.
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Vertonen ipv vertellen

¢ Niet zeggen maar laten zie

… maar niet altijd

Mate van concretiseren:

¢ Hangt af van belang van het onderwerp binnen de 
tekst

¢ Behoefte van het publiek

Schrijf Concreet

¢ maak het abstracte concreet
¢ kies veelzeggende details
¢ schrijf als een regisseur
¢ let op woordsoorten
¢ gebruik functionele getallen

Verhaal

¢ aantrekkelijk

¢ overtuigt

Literaire journalistiek

¢ Personages ipv droge bronnen

¢ Bepaalde plek & bepaald tijdstip

¢ Pakkende structuur

Concretiseringstechnieken 1

¢ Wees specifiek

¢ Gebruik krachtige werkwoorden

¢ Veelzeggende details

¢ Rake beschrijvingen
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Concretiseringstechnieken 2

¢ Schrijf filmisch

¢ Prikkel alle zintuigen

¢ Geef voorbeelden

¢ Personificatie

Concretiseringstechnieken 3

¢ Werkwoordstijl/naamwoordstijl

¢ Gebruik tegenwoordige tijd

¢ Gebruik van cijfers

Substantiveren van het ww

¢ Achtervoegsel
¢ Infinitief als znw

De stijging van de waterspiegel houdt verband
met het smelten van het poolijs.

Vanaf ongeveer 1978 trad er een radicalisering op in
de kraakbeweging.

Van verleden naar heden

gebruik tegenwoordige tijd 
(presens historicum)

Cijfers

¢ niet te veel niet te weinig
¢ interpretatie?
¢ afrondingen
¢ menselijke maat Schrijf duidelijk 
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schrijf duidelijk

¢ moeilijke woorden
¢ vage woorden
¢ complexe zinnen

20

Wat maakt een woord 
makkelijk - moeilijk? 

frequentie semantische kenmerken

uitspraak spelling

cognaten lengte

samenstellingen morfologie
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welke woorden?

¢ Algemeen Nederlands
l Kopen, boodschappen, winkel, afrekenen

¢ School- en instructietaal
l Aanvankelijk, verklaren, namelijk

¢ Algemene vak-/beroepstaal
l Spijsvertering, voedsel, afmeting, bevestigen

¢ Specifieke vak-/beroepstermen
l Centerpons, ratelsleutel, atonie, contusie

Centerpons

¢ Met een centerpons sla je een putje in metaal. Zo 
kun je nauwkeurig boren.
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Tekstdekking Nederlands 95%

NEW YORK (ANP) - De ijskap op de Noordpool is in de afgelopen honderd 
jaar nog nooit zo klein geweest. De komende jaren neemt de ijsmassa 
steeds sneller in omvang af, als er geen maatregelen worden genomen. Dat 
blijkt uit een uitgebreid onderzoek van Amerikaanse wetenschappers. 
Volgens de onderzoekers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA 
en het Amerikaanse informatiecentrum voor sneeuw en ijs (Nsidc) bedroeg 
de hoeveelheid ijs in september 5,31 miljoen vierkante kilometer. Tussen 
1978 en 2000 was dat gemiddeld nog 7 miljoen vierkante kilometer, blijkt uit 
satellietbeelden. De afkalving is vooral de laatste vier jaar sterk geweest. De 
ijsmassa op de Noordpool heeft altijd al in omvang gevarieerd, maar de 
afname is nog niet eerder zo sterk geweest. De onderzoekers wijten het 
smeltproces mede aan de opwarming van de aarde door de uitstoot van 
broeikasgassen. Als de trend zich doorzet, zal de omvang van de Noordpool 
iedere decennium met 8 procent afnemen. Tegen 2060 is dan mogelijk al het 
ijs gesmolten. 
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Tekstdekking Nederlands 100%

NEW YORK (ANP) - De ijskap op de Noordpool is in de afgelopen honderd jaar 
nog nooit zo klein geweest. De komende jaren neemt de ijsmassa steeds 
sneller in omvang af, als er geen maatregelen worden genomen. Dat blijkt uit 
een uitgebreid onderzoek van Amerikaanse wetenschappers. Volgens de 
onderzoekers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en het 
Amerikaanse informatiecentrum voor sneeuw en ijs (Nsidc) bedroeg de 
hoeveelheid ijs in september 5,31 miljoen vierkante kilometer. Tussen 1978 en 
2000 was dat gemiddeld nog 7 miljoen vierkante kilometer, blijkt uit 
satellietbeelden. De afkalving is vooral de laatste vier jaar sterk geweest. De 
ijsmassa op de Noordpool heeft altijd al in omvang gevarieerd, maar de afname 
is nog niet eerder zo sterk geweest. De onderzoekers wijten het smeltproces 
mede aan de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen. Als 
de trend zich doorzet, zal de omvang van de Noordpool iedere decennium met 
8 procent afnemen. Tegen 2060 is dan mogelijk al het ijs gesmolten. 
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Gebruik

¢ geen afkortingen
¢ cijfers voluit
¢ geen vage woorden

zinnen

¢ informatiedichtheid
¢ complexe structuur

¢ verband tussen delen van informatie
¢ Jip- en Janneketaal

Schrijf bondig 

Deze brief is nogal lang uitgevallen, omdat ik
geen tijd had hem korter te maken. 

Blaise Pascal.

Vanwege de plotselinge opkomende
sneeuwstorm en de daarbij horende files en
het feit dat hij zich die ochtend toch al niet
zo fit voelde, besloot hij niet naar zijn werk
te gaan.

schrijven is schrappen

¢ Kill your darlings!

¢ bondig maar duidelijk
l Toen vroeg Marie Anja Petra een kopje koffie in te 

schenken.
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Het oor wil ook wat

De Haarlemse bisschop Bomers, in elke vezel
een vazal van Rome… (de Volkskrant) 

Metrum

jambe: Ambrosia, wat vloeit mij aan?

trochee: Zonne stervend zonk in zee

anapest: Kan het zijn dat de lier, die sinds lang 
niet meer ruiste

dactylus: Lezen en leren is eeuwige taak


