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      1 
 Werken met Schrijftaal 

   

  De 7e druk van Schrijftaal is ingrijpend herzien. Schrijftaal is nu de eerste 

volledige methode Schrijven en Taalvaardigheid Nederlands mbo voor 

niveau 2F en 3F. Nieuw is de module Oefenexamens. 

Alle theorie, voorbeelden en opdrachten staan in één boek, overzichtelijk 

geordend in zes modulen: 

 

1  Schriftelijk communiceren 

2  Spelling 

3  Stijl 

4  Grammatica 

5  Tekstcorrectie (taalvaardigheid) 

6  Oefenexamens niveau 2F en 3F  

 

Schrijftaal biedt een gerichte training voor: 

•  het instellingsexamen Schrijven en Taalvaardigheid Nederlands mbo voor 

  de niveaus 2F en 3F; 

•  de verschillende examens Correspondentie van de Stichting Nederlandse 

  Associatie voor Praktijkexamens en Schoevers. 

 

Schrijftaal kan gemakkelijk in elk onderwijsprogramma ingepast worden. 

Bij beroepsgericht onderwijs is de flexibiliteit van Schrijftaal evident: voor 

gerichte training in ondersteunende lessen en workshops biedt Schrijftaal dan 

dé oplossing. Elk hoofdstuk kan namelijk als een afzonderlijk studieonderdeel 

doorgewerkt worden.  

 

Met Schrijftaal kunt u rekening houden met de eisen die gelden voor de 

verschillende opleidingen. U zet voor uw student(en) een traject op maat uit, 

afhankelijk van de diverse leerdoelen. Zo sluit u optimaal aan op uw eigen 

onderwijssituatie en de diverse keuzemogelijkheden binnen bestaande 

verschillende leertrajecten. 

 

Daarnaast is Schrijftaal zeer geschikt voor zelfstudie. De opbouw van elk 

hoofdstuk is functioneel, helder en overzichtelijk: van theorie naar voorbeeld, 

gevolgd door gevarieerde opdrachten die zeer geschikt zijn voor zelfstandig 

werken. Op de behandelde stof wordt niet onnodig diep ingegaan.  

De opdrachten zijn afwisselend en veelzijdig. Naast schrijfopdrachten zijn er 

ook opgaven waarin de student gevraagd wordt deze te corrigeren, met 

andere woorden: waarbij de eindredactie van een tekst moet worden 

gevoerd. 

Daarnaast heeft het boek een uitgebreide naslagwerkfunctie en is het een 

vraagbaak bij talloze taalkwesties.   

 

Alle voorbeelden in dit boek zijn cursief gedrukt. Een sterretje of asterisk (*) 

voor een woord of zin betekent dat de desbetreffende taalvorm niet correct 

(gespeld) is. Een  duidt op een verwijzing naar een ander hoofdstuk in het 

boek. Met het uitgebreide register achter in het boek is de gewenste informa-

tie snel te vinden. 
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      2 
 Niveau en opleiding 

   

  Alle schriftelijke opgaven zijn voor de niveaus 2F t/m 3F waarbij de 

opgaven opklimmen in moeilijkheidsgraad.  

In het advies van Meijerink wordt het niveau 2F het perspectief voor de 

uitstroom mbo niveau 2. Om geen onnodige drempels op te werpen voor 

doorstroom van mbo-2 naar mbo-3 wordt voor mbo-3 het referentieniveau 2F 

vastgesteld. Voor de uitstroom mboniveau 4 geldt het niveau 3F. 

 

Raamwerk 
CEF-niveau 

Meijerink 
Referentiekader 

 

   

A2 1F eind basisonderwijs 

B1 2F eind vmbo bb/kb + mbo niveau 2 en 3 

B2 3F eind havo + mbo-4 + vwo 
 

  Het referentieniveau taal omvat de volgende onderdelen: 

 

1.  Mondelinge taalvaardigheid 

   1.1. Gespreksvaardigheid 

   1.2 Luisteren 

   1.3 Spreekvaardigheid 

 

2.  Lezen 

   2.1 Zakelijke teksten 

   2.2 Fictionele, narratieve en literaire teksten 

 

3.  Schrijven en taalvaardigheid 

   - correspondentie 

   - formulieren invullen, berichten, advertenties en aantekeningen 

   - verslagen, werkstukken, samenvattingen en artikelen 

   - vrij schrijven 

 

Deze onderdelen komen aan de orde in Schrijftaal. 

 

Voor een gedetailleerde uitwerking van deze vaardigheden, zie: 

www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl 
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      3  Examen Schrijven en taalvaardigheid 
   

 Het deelexamen Schrijven en taalvaardigheid is een instellingsexamen dat door 

de instelling zelf (waar je je opleiding volgt) wordt afgenomen. 

Dit examen kan schriftelijk of digitaal (met behulp van de pc) worden 

afgenomen.  

Spellingscontrole met behulp van de pc en/of een woordenboek, ander boek of 

naslagwerk is – afhankelijk van het type opdracht – echter niet toegestaan. 

 

 Schrijftaken 

 

De instelling waar je je mbo-opleiding volgt, bepaalt uit welke onderdelen het 

instellingsexamen bestaat. 

 

Het instellingsexamen Schrijven en Taalvaardigheid kan bestaan uit een of 

meer van de volgende schrijftaken: 

 

1   het schrijven van een (uitgebreide) brief of e-mail; 

   bijvoorbeeld een uitnodiging, een klachtenbrief, een verzoek om 

   medewerking, enzovoort;  

2   het schrijven van een tekst; 

   bijvoorbeeld een tekst voor een website, een inleiding van een 

   brochure, een beknopt verslag, een artikeltje voor een krant,  

   enzovoort; 

3   het invullen van een formulier of het gestructureerd (overzichtelijk)  

   maken van aantekeningen. 

 

Soms wordt je Taalvaardigheid apart getoetst worden in de vorm van het 

corrigeren van een tekst met spel-, stijl- en grammaticafouten.  

Per instelling kan het aantal onderdelen dus verschillen. Informeer! 

De tijd om de opgaven uit te werken is natuurlijk afhankelijk van het aantal 

examenonderdelen. Ga uit van maximaal 150 minuten. 

 

   De informatie voor het schrijven van een brief, e-mail of tekst wordt je  

  veelal verstrekt in een case (beschrijving) of door middel van een aantal  

  steekwoorden. Bij een case (een beschrijving dus) dien je een  

  verantwoorde selectie te maken uit de verstrekte gegevens. 

  Soms weet je van tevoren al over welk onderwerp de schrijftaak gaat en 

  is het de bedoeling dat je zelf daarvoor de nodige informatie verzamelt.  

 

 Voorbereiding 

Iedereen heeft te maken met taal. Ook jij moet – afhankelijk van je 

persoonlijke situatie – veel praten met mensen, afspraken maken, 

telefoneren, brieven of e-mails schrijven. 

In veel personeelsadvertenties staat niet voor niets dat men de Nederlandse 

taal 'uitstekend' moet beheersen. Dat betekent dat je geen spel- of stijlfouten 

mag maken in je teksten. De meeste mensen hebben met spreken en 

luisteren niet veel problemen, maar lezen en vooral schrijven kost meer 

moeite! 
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   Hoe bereid je je goed voor? 

  Bestudeer nog eens goed de theorie en voorbeelden in het boek. 

  Lees de opdracht goed door voordat je begint met de uitwerking van je 

  schrijftaak.  

  Wat voor soort brief, e-mail of tekst moet ik schrijven, wat wil ik met mijn 

  tekst bereiken, enzovoort. 

  Soms kun je gebruikmaken van een aantal steekwoorden die je in de  

  opdracht worden verstrekt.  

  Het kan ook zijn dat je zelf uit de case de gegevens voor je brief, e-mail  

  of tekst moet halen. Maak dan een lijstje van die gegevens en plaats die  

  daarna in een logische volgorde. Vervolgens verwerk je deze gegevens  

  uit tot goedlopende zinnen. 

  Zie de beide voorbeeld oefenexamens. 

 

 Beoordeling 

De beoordeling van je schrijftaak gebeurt op basis van een beoordelings-

protocol. 

 

   Géén beoordeling 

  Als je je schrijftaak schriftelijk moet uitwerken, vindt er geen beoordeling 

  plaats: 

  -  als er sprake is van onvoldoende verzorging, bijvoorbeeld je maakt 

    veel zichtbare correcties of je hebt een niet-leesbaar handschrift, die 

    het lezen van je tekst bemoeilijken; 

  -  als er sprake is van een slechte, incomplete print van je schrijftaak; 

  -  als je schrijftaak te kort is en/of je uitwerking niet klopt met de soort 

    opdracht. 

 

  Als je schrijftaak niet kan worden beoordeeld, moet je het deelexamen 

  Schrijven en Taalvaardigheid opnieuw afleggen. 

 

 

    Wél beoordeling 

   Als je schrijftaak wél kan worden beoordeeld, gebeurt dit aan de hand |

   van een beoordelingsformulier. Per aspect wordt aangegeven of dit  

   onvoldoende, voldoende tot ruim voldoende, of goed tot zeer goed is. 

 

   0 punten als je schrijftaak onvoldoende is 

   Je schrijftaak bevat veel tekortkomingen; je hebt bijvoorbeeld de 

   inhoud onvolledig of foutief uitgewerkt. 

 

   1 punt als je schrijftaak voldoende tot ruim voldoende is 

   Je schrijftaak vertoont op zich geen grote tekortkomingen, is zo goed  

   als volledig en grotendeels correct.  

 

   2 punten als je schrijftaak goed tot zeer goed is 

   Je schrijftaak is volledig uitgewerkt en correct. 
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 Op welke aspecten wordt je schrijftaak beoordeeld? 

 

         

  

1  Inhoudskenmerken 

Komt de inhoud van je schrijftaak overeen met datgene wat je volgens de 

opdracht moest uitwerken? Als je zaken vergeet op te nemen of je neemt 

zaken op die niets met de opdracht te maken hebben, zullen er punten in 

mindering worden gebracht.  

 

2  Samenhang 

Heb je de inhoud goed begrepen, heb je gebruikgemaakt van voldoende 

signaal- en verwijswoorden, heb je je tekst ingedeeld in alinea's, en bevat 

je tekst een duidelijke inleiding – kern – slot? 

 

3  Doel 

Heb je het juiste doel voor ogen gehad: bijvoorbeeld overtuigen, informatie 

aanvragen of geven, een klacht afhandelen, je mening geven, enzovoort. 

 

4  Publiek 

Zijn je taalgebruik en toon (formeel of informeel) afgestemd op je doel en  

je publiek? 

 

5  Woordgebruik en woordenschat 

Is je woordgebruik wel voldoende gevarieerd en passend bij je schrijftaak? 

 

6  Spelling, leestekens en grammatica 

Heb je de woorden goed gespeld, gebruik je de leestekens correct en maak 

je geen grammaticale fouten? Werkwoordsfouten tellen veelal als een 

dubbele fout. 

 

7  Leesbaarheid 

  Is je tekst goed leesbaar en heeft deze de juiste lay-out? 

Bijvoorbeeld: Moet je een brief opstellen, dan moet deze de juiste vorm 

kenmerken hebben: een briefhoofd, datering, adresblok, aanhef, 

inhoudsblok met daarin een inleiding, kern en slot, een ondertekening, en zo 

nodig een bijlage. Je brief moet voldoen aan de geldende 

correspondentieregels. 

         

  

 

         

  

Moet je een tekst opstellen, bijvoorbeeld een artikeltje voor een krant, 

dan moet je tekst (artikeltje) een duidelijke inleiding, kern en slot 

bevatten en voor zover de opdracht dit vereist, ook een passende titel.  

 

    Score 

  Je kunt voor je schrijftaak maximaal 14 punten scoren. Je scoort voldoende 

  als je 7 van de 14 punten heeft behaald. Je moet echter tenminste 1 punt 

  scoren voor de inhoudskenmerken (aspect 1) en spelling en leestekens  

  (aspect 6) om je opdracht met een voldoende cijfer af te sluiten.  

  Je mag op maximaal één aspect 0 punten scoren.  

  Bij 2 of meer x 0 wordt je taak als onvoldoende beoordeeld.  

  Het totaalaantal punten wordt omgerekend via een omrekentabel.  
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 punten cijfer punten cijfer punten cijfer 

14 10,0 9 7,2 5 3,6 

 


