
Persoonlijke vaardigheden 

Bij het schrijven van teksten, en met name bij 
het schrijven van langere teksten als scripties, 
rapporten of verslagen is een goede aanpak 
heel belangrijk. Realiseer je daarbij dat er 
meerdere manieren zijn om een goede tekst te 
schrijven.  Het  is belangrijk om van jezelf te 
weten hoe jij te werk gaat. Ben je iemand die 
heel strak plant en daardoor de tekst alleen nog 
maar hoeft in te vullen, of kom je al schrijvend 
steeds meer op ideeën? Beide manieren van 
schrijven hebben hun voors en tegens. Lees 
hierover meer op www.taalwinkel.nl bij Taaltip 
1274 ‘Wat voor type schrijver ben jij?’ Ben je 
een Mozart of een Beethoven? 

De juiste werkwijze 
Als je aan de universiteit gaat studeren, moet  je 
veel schrijven.  Het is dan ook belangrijk dat je 
deze vaardigheid goed beheerst. Goed schrijven 
betekent niet alleen dat je helder en correct kunt 
formuleren, maar ook dat je goed kunt plannen, 
samenvatten, een probleemstelling kunt formuleren 
en je mening kunt onderbouwen. Kort gezegd: 
schrijven is een complexe taak die uit veel 
subtaken bestaat. Om al die verschillende taken 
goed uit te kunnen voeren, moet je ze een voor een 
doorlopen.  Als je alles tegelijk goed wilt doen, 
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schiet er meestal iets bij in: de structuur rammelt nog, 
er staan veel taalfouten in of de tekst bevat niet alle 
vereiste onderdelen. Zorg daarom dat je een goede 
werkwijze hebt bij het schrijven.  

 

 

Een stappenplan maken 
Een heel belangrijke deelvaardigheid van het 
schrijven is plannen. Je moet een duidelijke en reële 
tijdsplanning maken zodat je per dag kunt vaststellen 
of je op schema ligt en goed overzicht hebt over wat je 
moet doen en wat je hebt gedaan. Ook werkt het 
psychologisch beter als je stap voor stap kunt werken 
en denken. De taak wordt concreter en overzichtelijker 
in plaats van één grote onoverzichtelijke  brij. Plan 
vooraf hoe lang je de tijd hebt voor het verzamelen 
van informatie, het formuleren van de 
onderzoeksvraag, het opstellen van het tekstschema 
en daarnaast per hoofdstuk wanneer je dat in concept 
af wilt hebben. Houd je zoveel mogelijk aan dat plan, 
en stel het bij als taken tegen- of meevallen. 

 

 

Een scriptie schrijven 
Het schrijven van een bachelor- of masterscriptie is 
een complexe taak. Daar zijn diverse redenen voor. Je 
weet bijvoorbeeld niet waar en hoe je moet beginnen, 
of je blokkeert echt als je moet schrijven. Of 
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TIP Doe de test Wat voor schrijver ben jij? Kijk op 
www.taalwinkel.nl bij Taaltip 3814 ‘Taaltesten’. Je 
kunt aan de uitslag zien welke diverse onderdelen 
van het schrijven je  goed aanpakt en welke je kunt 
verbeteren. Er worden bij de uitslag adviezen gege-
ven hoe je te werk kunt gaan. 

TIP Ga op www.taalwinkel.nl naar  Taaltip 1044 ‘De juis-
te werkwijze bij het schrijven van adviezen’. 

Tip Kijk voor meer tips en adviezen over het maken van 
en  werken met een stappenplan op www.taalwinkel.nl 
bij Taaltip 3421 ‘Het plannen van een tekst’. 
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Nederlands is niet je moedertaal, dus je je vindt het 
lastig je genuanceerd uit te drukken. En wat is 
eigenlijk een wetenschappelijke schrijfstijl? Hoe 
moet je dan schrijven? Waar vind je goede bronnen 
en wat zijn goede bronnen? En zo zijn er nog veel 
meer redenen waarom het schrijven soms niet goed 
lukt. Als je dit soort problemen bij jezelf bemerkt, 
probeer dan te verwoorden wat het probleem 
precies is, zodat je op zoek kunt gaan naar de juiste 
oplossing.   

 
Omgaan met feedback 
Een persoonlijke vaardigheid die erg belangrijk is bij 
het schrijven, is het kunnen hanteren van feedback. 
De teksten die je schrijft worden altijd door een of 
meerdere lezers beoordeeld. Dat kan je docent zijn, 
maar dat kunnen ook medestudenten zijn of een 
opdrachtgever. Een goede tekst komt vrijwel nooit in 
één schrijfronde tot stand, maar moet rijpen. 
Daarvoor is het nodig dat de tekst wordt 
herschreven en herschreven. Als je de feedback die 
je van anderen krijgt in je tekst verwerkt,  wordt de 
tekst meestal beter. Voel je dus niet te snel 
aangevallen als je kritiek krijgt op je tekst maar sta 
open voor de suggesties van anderen. Je kunt er vrij 
zeker van zijn dat kritische lezers de 
onduidelijkheden en fouten eruit halen, die ook voor 
andere lezers problematisch zijn of die ze als 
storend ervaren. 
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Beheersing van het Nederlands 
Wanneer je met je studie begint, moet je Nederlands 
op vwo-niveau zijn. Wanneer je nog taal- en/of 
schrijfproblemen hebt omdat Nederlands bijvoorbeeld 
niet je moedertaal is, of niet de taal die thuis werd 
gesproken, kun je een cursus volgen om je 
Nederlands te verbeteren. Neem daarvoor contact op 
met het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en 
Taaladvies van de UvA in het PC Hoofthuis, kamer 
406, bel op (020)5254654 of bezoek de website: 
www.intt.uva.nl.  

TIP Op www.taalwinkel.nl bij Taaltip3709 vind je een 
overzicht van 10 veel voorkomende 
scriptieproblemen. Je kunt per probleem  doorklikken 
naar adviezen.  

Bij het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en 
Taaladvies kun je een cursus Beter Schrijven volgen 
als je problemen hebt met het schrijven van 
academische teksten. 

TIP Laat je teksten altijd lezen door een of meerdere 
kritische lezers voordat je de definitieve versie inlevert. 
Je hebt je eigen tekst te veel gezien om daar nog 
onbevooroordeeld naar te kunnen kijken. 
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