leeractiviteit

Zelfregulerend Leren bij schrijfvaardigheid I 4 VWO
Klassiekers in de
Nederlandse literatuur
Verantwoording opzet
In deze leeractiviteiten voor leerlingen van 4 VWO, staat
zelfregulerend leren bij schrijfvaardigheid centraal. Deze
academische vaardigheden op het terrein van zelfregulatie en communicatieve vaardigheden worden in combinatie gestimuleerd.
In de eerste leeractiviteit staat coöperatief beoordelen centraal. Om
leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig en met verantwoordelijkheid
de sturing voor de eigen leerprocessen in handen te laten nemen,
wordt er in deze activiteit gebruik gemaakt van leeractiviteiten
zoals het geven en ontvangen van peerfeedback en het evalueren
van eigen werk. Deze activiteiten stimuleren reflectie op en bewustzijn van het eigen leerproces (Lombaerts et al., 2009; Perry et al.,
2004) en zijn belangrijk voor het ontwikkelen en stimuleren van
zelfregulatie zou steeds meer zelfregulerend te werk gaan Deze
vaardigheden spelen een essentiële rol in de ontwikkeling en stimulering van zelfregulatie (Zimmerman, 2000; 2002; Van den Bergh
& Ros, 2015).
In een leeractiviteit rondom schrijvertypen ligt de focus op het bewust
maken van het zelfregulerend gedrag. Leerlingen maken van nature
al onbewust gebruik van zelfregulerend gedrag. De rol van docenten
ligt in het zichtbaar maken van dit gedrag. De leerling dient zich
bewust te worden van zijn gedrag voordat hij er daadwerkelijk aan
kan werken en het kan ontwikkelen (Ebbens & Ettekoven, 2005).
De docent neemt bij deze activiteit een coachende rol aan en stuurt
het leerproces van de leerlingen enigszins door met hen in gesprek
te gaan en ze vragen te stellen.
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De derde leeractiviteit is gericht op het opstellen van een bouwplan
voor het schrijven van een tekst. Schrijfvaardigheid wordt vaak
genoemd als problematisch bij eerstejaars studenten in het hoger
onderwijs (Graham et al., 2005; Tweede Fase Adviespunt, 2005).
Bonset (2010) signaleert dat teksten van studenten vaak onsamenhangend zijn en dat zij het nog lastig lijken te vinden om een heldere
structuur aan te brengen in een stuk tekst. Het maken van een
bouwplan voorafgaand aan een complexe schrijftaak zorgt ervoor
dat leerlingen beter zicht hebben op het schrijfproces en dit schrijfproces ook beter kunnen inzetten (Elving & Bergh, 2015).

Leeractiviteit 1:
Coöperatief beoordelen (paarsgewijs vergelijken)
------------------------------------------------------------------------------

Een leeractiviteit om het zelfregulerend vermogen van
4-vwo leerlingen te stimuleren en ontwikkelen is het
coöperatief beoordelen van elkaars schrijfproduct (een
fictieve sollicitatiebrief, zie onderstaand). In deze activiteit
wordt een beroep gedaan op de zelfregulatievaardigheden
van deze leerlingen, zoals het activeren van voorkennis
bij het geven van peerfeedback, het aanpassen van eigen
werk aan de hand van de ontvangen peerfeedback en het
evalueren aan de hand van een lijstje met kwaliteiten en
aandachtspunten.
Coöperatief beoordelen is een relatief nieuwe manier
om de competenties van leerlingen te meten. In deze
beoordelingsmethode, ook wel paarsgewijs vergelijken
genoemd, staat een intuïtieve aanpak centraal (Pollitt,
2012; Lesterhuis et al., 2015). De schrijfproducten van
twee leerlingen worden telkens onderling met elkaar
vergeleken, waarbij de beoordelaars/peers (de 4-vwo

leerlingen) aangeven welke beter is ten aanzien van de
te beoordelen competenties (Lesterhuis et al., 2015). De
leerlingen geven tevens feedback op beide schrijfproducten. Op deze manier zien de leerlingen veel werk
van andere leerlingen, geven ze elkaar feedback en
bovendien ontvangen ze zelf ook vanuit meerdere
perspectieven feedback van de peers, met als doel dat ze
gaan reflecteren op de eigen gemaakte keuzes. De paren
worden willekeurig online samengesteld en vervolgens
random verspreid over de verschillende beoordelaars/
peers. Op basis van de verschillende vergelijkingen kan
door middel van een statistisch model een rangorde
worden gegenereerd die de schrijfproducten van de
leerlingen ordent van minst goede naar beste prestatie
(Pollitt, 2012; Lesterhuis et al., 2015). De waarde van het
paarsgewijs vergelijken zit erin dat leerlingen elkaars
werk zien; de beter scorende leerlingen helpen de minder
scorende leerlingen middels feedback en de minder
scorende leerlingen zien voorbeelden van goede prestaties.
Ook leren de leerlingen elkaar bruikbare feedback te
geven die onmiddellijk beschikbaar is.
In een korte lessenreeks van vier lessen rondom het
schrijven van een sollicitatie- en/of motivatiebrief, wordt
in een eerste les het schrijfproduct (sollicitatie- en/of
motivatiebrief), de opdracht en de werkwijze geintroduceerd. In de tweede les wordt met de leerlingen besproken
welke eisen er gesteld zouden moeten worden aan inhoud,
stijl en lay-out en deze criteria worden vervolgens vastgesteld in de beoordelingscriteria van de sollicitatie-/
motivatiebrief. In de derde les gaan de leerlingen aan de
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slag met het schrijven van een fictieve sollicitatiebrief,
die zij vervolgens zonder eigen namen uploaden in Kwizl
(een online toets- en leeromgeving). In de vierde les
beoordelen de leerlingen elkaars prestaties aan de hand
van beoordelingscriteria (zie kader), d.m.v. paarsgewijs
vergelijken via Kwizl. Ze geven elkaar inhoudelijke feedback, zoals ze eerder in de lessenreeks geleerd hadden.
Zodra de leerlingen de feedback van hun beoordelaars/
peers ontvangen hebben, stellen ze een lijstje met
kwaliteiten en aandachtspunten op voor hun eigen brief,
zodat ze hier bij het oefenen. voor de toets op kunnen
letten. Door de feedback van de medeleerlingen worden
leerlingen aangemoedigd om te reflecteren op hun eigen
werk en leerproces.
................................................................................

Oefenen
sollicitatiebrief zomerbaan Efteling
................................................................................
En nu gaan we oefenen! Je wil deze zomer gaan werken
bij de Efteling en schrijft hiervoor een open sollicitatie
(je mag dus zelf weten voor welke functie je bij de
Efteling solliciteert). Zet je brief in je mapje van Nederlands op de Google Drive.
Gebruik bij het schrijven alle gedeelde theorie en voorbeelden (voorbeeldbrieven, les 1 + les 2 en Briefconventies).
Je maakt de brief tijdens dit lesuur in een nieuw document.
Deze tijdsdruk helpt je om in te zien waar voor jou knelpunten zitten, zodat je daar tijdens het proefwerk rekening
mee kan houden.
Aan het einde van de les upload je de brief in Kwizl
(kwizl.eu) > klaargezet > NE vergelijken sollicitatiebrief
(zonder naam!)
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Vandaag:
n Beoordelen van motivatiebrieven via paarsgewijs
vergelijken
n Beoordeel de brief a.d.h.v. de beoordelingscriteria
n Je vergelijkt steeds twee brieven - Geef feedback &
focus op inhoudelijke feedback. Let op je verwoording!

4 Correcte formuleringen
5 Passende stijl:
- goede toon
- publieksvriendelijke woordkeuze en zinsbouw
- helder taalgebruik

Als je je feedback hebt ontvangen:
n Opstellen aandachtspunten (naar aanleiding van je teruggekregen motivatiebrieven)
n Opstellen lijstje “kwaliteiten”, inclusief uitleg en voorbeeld

Leeractiviteit 2:
Wat voor type schrijver ben je?

Beoordelingscriteria
n

1
2
3
4
5

A. Inhoud (45%)
Gehouden aan de opdracht:
Gehouden aan de deelvragen bij de opdracht
Voldoende stappen/ alinea’s
Alinea’s zelf voldoende uitgewerkt/geconcretiseerd
Aansprekend geheel:
- Pakkende inleiding
- Overtuigende voorbeelden
- Sprekende details
- Aardige uitsmijter (bijvoorbeeld een sterke conclusie,
aanbeveling, afweging)

B. Opbouw (20%)
1 Herkenbare grote lijn
1 Overgangen naar volgende alinea’s begrijpelijk
1 Duidelijke signaalwoorden/verbanden, verhelderende
indeling
n

-----------------------------------------------------------------------------In deze leeractiviteit gaan 4-vwo leerlingen reflecteren
op zichzelf als schrijver. Het eigen gedrag tijdens het uitvoeren van een schrijfopdracht wordt zichtbaar gemaakt
en wordt op een interactieve manier besproken met de
leerlingen. Het doel van de activiteit is om het onbewuste
zelfregulerend gedrag van leerlingen bewust te maken,
zodat de leerling er vervolgens aan kan werken en het
verder kan ontwikkelen (Ebbens & Ettekoven, 2005).
De docent neemt een coachende rol aan en stuurt het
leerproces van de leerlingen enigszins door met hen in
gesprek te gaan en ze vragen te stellen.
Als basis worden de zes verschillende schrijverstypen
gebruikt, zoals beschreven in het Handboek Stijl van
Burger en De Jong (2009). Aan de hand van deze zes
schrijverstypen kunnen leerlingen vaststellen wat voor
soort schrijver ze zelf zijn: wat de sterke en zwakke kanten
zijn en op welke punten ze zich nog zouden kunnen
verbeteren.
>>>

C. Taalgebruik/presentatie (35%)
1 Herkenbare indeling in alinea’s
2 Correcte spelling
3 Correcte leestekens
n
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De Strateeg Is doel- en doelgroepbewust, verzint sterke
redeneringen en ontwikkelt passende retoriek, maar is
minder sterk wat betreft documentatie, feitelijkheid,
volledigheid en precisie.

Er wordt een les besteed aan het ontdekken van de
persoonlijke schrijverstypen van de leerlingen uit vwo-4.
Er wordt de leerlingen allereerst gevraagd om drie sterke
en drie zwakke punten te noteren, op basis van hun
eigen schrijfervaringen. De leerlingen denken na over de
eigen aanpak van een willekeurige schrijfopdracht en het
leerproces dat zij daarbij doormaakten. Er worden enkele
punten door de leerlingen benoemd en gedeeld met de
rest van de klas, waarna de docent een open gesprek
aangaat met de leerlingen over het eventuele verschil in
schrijfstijlen en typen schrijvers. Vervolgens worden de
bovenstaande zes schrijverstypen getoond en uitgelegd,
waarna de leerlingen kort voor zichzelf opschrijven met
welk schrijverstype zij zich het meest verbonden voelen.
Ze letten hierbij op de sterke en zwakke punten die ze
eerder al voor zichzelf hebben opgeschreven. Op deze
manier worden de leerlingen zich steeds bewuster van
hun eigen gedrag en leerstrategieën bij een schrijfopdracht.
Het proces wordt enigszins gestuurd door de docent,
maar er wordt getracht een open gesprek met elkaar aan
te gaan over de verschillende schrijverstypen en de sterke
punten en verbeterpunten die daarbij horen.

De Dichter Houdt van taal, zoekt graag mooie woorden
en bouwt mooie zinnen, maar bekommert zich niet om
grote lijnen, controleerbaarheid, feitelijkheid en precisie.

Leeractiviteit 3:
Bouwplan en schrijfdoelen

Lijst met activiteiten
De Creatieveling Heeft vaak geniale ideeën, ziet
onvermoede verbanden en neemt gewaagde standpunten
in, maar is niet zo geïnteresseerd in het zorgvuldig zoeken
naar documentatie, het maken van een degelijke structuur,
etc.
De Verzamelaar Verzamelt feiten, weet veel en streeft
altijd naar volledigheid, maar is minder sterk in het
bedenken van ideeën en associaties en het maken van
keuzes en plannen.
De Architect Maakt weloverwogen plannen, zet grote
lijnen uit, maar houdt zich niet graag bezig met de
concrete invulling en formulering ervan of met het
controleren van feiten.

De Eindredacteur Formuleert nauwkeurig, kent het
Groene Boekje uit zijn hoofd en zet graag puntjes op de i,
maar is niet zo sterk op het punt van creativiteit,
strategieën opzetten en tekstplannen maken.
(bron: Burger & De Jong, 2009; RUG, 2019)

Leeractiviteit I Zelfregulerend Leren bij schrijfvaardigheid I 4 VWO

-----------------------------------------------------------------------------In deze leeractiviteit krijgen de leerlingen uitleg over het
nut van het gebruiken van een bouwplan voor het schrijven
van een tekst en gaan zij aan de slag met het maken van
een eigen bouwplan. Het maken van een bouwplan voorafgaand aan het schrijven van een tekst geeft overzicht
en zorgt tevens voor samenhang (CambiumNed, n.b.).
Een voorbeeld van een bouwplan is te vinden in Figuur 1.

Figuur 1

Er wordt leerlingen in een lesuur uitleg gegeven over het
maken van een bouwplan bij het schrijven van een tekst
en de verschillende schrijfdoelen die een tekst kan hebben. Een bouwplan is onderdeel van het plannen van een
tekst en kan de leerlingen helpen om de cognitieve belasting tijdens het schrijven naar beneden te halen. Als een
complexe schrijftaak voor leerlingen wordt opgedeeld in
verschillende stappen, zoals het nadenken en het plannen vóór het daadwerkelijke schrijven (pre-writing activities) en het reviseren tijdens en ná het schrijven
(post-writing activities), geeft dat ruimte in het werk
De leerlingen krijgen uitleg over het opstellen van een
bouwplan en het nut van vooraf plannen, zodat ze dit in
het vervolg zelf kunnen toepassen voordat zij beginnen
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met het schrijven van een tekst. De leerlingen bedenken
welk doel ze willen behalen met het schrijven van de
tekst, ze denken na over hoe ze dit doel kunnen bereiken
en ze bedenken hoe ze de tekst vormgeven. geheugen
van de leerlingen, waardoor vervolgens ook betere teksten
geschreven kunnen worden (Elving & Bergh, 2015; Graham,
2006; Graham & Perin, 2007).
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