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DE TEKSTTRAINER ALS 
METHODIEK OM BETERE 
TEKSTEN TE PRODUCEREN

Ilse Mestdagh is sinds 2010 taalbeleidverantwoordelijke aan Howest. Ze heeft bijna 20 jaar 
leservaring en is verbonden aan de opleiding Journalistiek van dezelfde hogeschool waar ze 
naast taal- en printvakken ook de studentenbegeleiding behartigt.

Toen Howest in 2010 met een Taalbeleid van start ging, stond de opleiding Jour-
nalistiek op de eerste rij. De twee taalbeleidverantwoordelijken van de hoge-
school werkten immers in die opleiding en konden ze als inspirerende proef-
tuin gebruiken om hun beleid en de daarbij horende aanpak, instrumenten en 
trainingen uit te testen met collega’s en studenten. Een voordeel daarbij was 
zeker de wendbaarheid van de opleiding, met een vaste kern van zes docenten 
en een klasgroep van ongeveer dertig studenten. Daardoor konden beleidskeu-
zes, methodieken en taalbeleidtools vrij snel in de opleiding verspreid worden. 
Zo werd Journalistiek een best practice voor andere opleidingen in Howest voor 
een breed, integraal taalbeleid op maat. 

Context van de teksttrainer

De teksttrainer1 is een van de principes die in deze opleiding wijdverspreid werd 
via de docenten, en bijgevolg werden ook de studenten er steeds meer mee ver-
trouwd. Het doel van de methodiek is studenten betere ‘teksten’ te leren pro-
duceren. Met ‘teksten’ worden niet alleen letterlijk ‘teksten’ bedoeld – in het 
geval van Journalistiek bijvoorbeeld, een achtergrondstuk, een interviewartikel, 
een column of meer ‘academisch’ een paper of bachelorproef, maar ook andere 
producten zoals een radio- of televisiereportage of een presentatie. Omdat de 
teksttrainer steeds in de opleiding terugkeert, werd hij ook een fundamentele 
bouwsteen om leerlijnen uit te zetten voor ‘teksten’ in de meest brede zin van 
het woord.
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In het eerste jaar Journalistiek wordt de methodiek uitgebreid ingezet voor 
intensieve schrijfbegeleiding gedurende een semester als de studenten voor het 
eerst een paper schrijven voor de module Nieuws en Duiding 1 (zie ook: Peters 
& Van Houtven, 2013). Die bestaat uit de vakken Actuele geschiedenis en Research; 
de module bevat dus geen taalvakken. Die schrijfbegeleiding (en dus ook de 
principes van de teksttrainer) wordt er elk jaar geëvalueerd bij de studenten in 
een bevraging.

Ook andere opleidingen leren de principes van de teksttrainer kennen. De 
Stuurgroep Taalbeleid introduceert die via trainingen op teamvergaderingen 
of studiedagen bijvoorbeeld, waar ze een leidraad meekrijgen of de collega’s 
van Journalistiek verspreiden hun expertise. Sommige werken er eveneens 
curriculair mee, andere gebruiken de techniek volledig of gedeeltelijk binnen 
een bepaald vakgebied. Ook zij kunnen de teksttrainer inzetten naar eigen 
behoefte voor tekstsoorten die zij nodig hebben voor studie en beroep: labover-
slagen (Biomedische Laboratoriumtechnologie), Sociaal Labo (Sociaal Werk), 
reflectieverslagen (Verpleegkunde), observatieverslagen en presenteertechnie-
ken (Ergotherapie), een artikel voor een gezondheidstijdschrift (Toegepaste 
Gezondheidswetenschappen), een recensie in de lerarenopleiding BASO, enzo-
voort. Relevante bevindingen van docenten uit die opleidingen werden in dit 
artikel meegenomen2.

Bij het principe volgt de student bij elke nieuw te realiseren ‘tekst(soort)’ het-
zelfde stappenplan; daarbij zetten docent en student verschillende taalbeleidin-
strumenten in:

1. De studenten krijgen een voorbeeldtekst te zien zodat ze weten wat 
van hen wordt verwacht.

2. De studenten distilleren kenmerken uit dat voorbeeld en komen zo 
tot een (voorlopige) checklist; dat kan gecombineerd worden met een 
theorieles/handboek en aangevuld worden met een checklist die de 
docent heeft voorbereid (al dan niet met het opleidingsteam) of uit 
een handboek.

3. De studenten leren de checklist te gebruiken. 
4. De studenten maken zelf hun tekst op.
5. De studenten kijken teksten na/laten nakijken (zelf/door medestu-

denten/door docent) via feedback of peerfeedback.
6. De studenten herwerken de tekst op basis van de (peer)feedback.

Figuur 1 Stappenplan van de teksttrainer
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De werkwijze is voor elk product identiek, maar het plan op zich is flexibel. Dat 
studenten met een voorbeeld starten, kenmerken (leren) distilleren en met een 
checklist werken, behoort tot de basis van de methodiek, evenals het feit dat ze 
een tussenfase krijgen met feedback om hun tekst te herwerken. 

Afhankelijk van hoeveel tijd docenten hebben voor een vak, of de didactische 
aanpak die ze op een bepaald ogenblik verkiezen met studenten – bijvoorbeeld 
door een stuk leerstof in zelfstudie te steken of net een luik coaching aan te bie-
den in de les, vullen ze sommige fasen anders in. Bij de start van hun opleiding 
zal een docent bijvoorbeeld studenten begeleiden om voorbeelden te leren ana-
lyseren; later in hun parcours worden studenten verondersteld dat zelf te kun-
nen op basis van eerdere oefensituaties. Of fase 5 wordt verderop in de oplei-
ding sterk aanbevolen, maar niet meer verplicht. Studenten moeten namelijk 
ook leren zelfredzaam te worden.

De fasen zijn dus indicatief en niet altijd scherp af te bakenen. Hoe dan ook 
stelt de teksttrainer het leerproces centraal. De aandacht gaat naar de stappen 
die de student ertoe brengen om een beter product te maken. 

Aanpak van de teksttrainer: beschrijving van de fasen

Fase 1 – Ontdekken van een tekstsoort

In de eerste fase maken studenten kennis met een type tekst. Ze krijgen een 
tekstsoort voorgeschoteld en analyseren die: Welke kenmerken vallen op? Hoe 
is de tekst opgebouwd? Welke vormaspecten springen in het oog? Hoe is de 
formulering? De studenten analyseren de tekst klassikaal of thuis als voorbe-
reiding op een les. Afhankelijk van het teksttype maken docenten hier diverse 
keuzes: levensecht zo sterk mogelijke modellen voorleggen, kiezen voor voor-
beelden van eigen studenten of een combinatie van beide bijvoorbeeld. Ze kun-
nen ook goede voorbeeldteksten uitzoeken of teksten die tekortschieten op de 
een of andere manier. 

Uit de praktijk blijkt dat studenten voorbeeldteksten van hun voorgangers het 
meest ‘haalbaar’ vinden. Studenten zien die als ‘echte’ prototypes waaraan ze 

Hoe dan ook stelt de teksttrainer 
het leerproces centraal.
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zich kunnen spiegelen. Hen een goede, gemiddelde en een slechte voorbeeld-
tekst meegeven en hen laten nadenken over welke tekst de betere is en waarom, 
blijkt een techniek te zijn die werkt, omdat ze dan zelf verschillen ontdekken. 
Later in het schrijfproces grijpen studenten terug naar de sterke voorbeeldtekst. 
Soms kiezen docenten voor levensechte teksten uit het werkveld en combine-
ren ze die met minder sterke voorbeeldteksten van studenten, die dan klassikaal 
geanalyseerd, geduid en onder begeleiding herschreven worden. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld omdat de docent nog geen voorbeeldteksten van studenten heeft 
op dat moment (E. Himpens, persoonlijke communicatie, 13 oktober 2018).

Na de analyse komt ook een theoretisch kader bij de voorbeelden. Samen met de 
studenten stelt de docent een checklist op, die zich bijvoorbeeld manifesteert in 
een eenvoudig bordschema: de docent noteert de kenmerken die de studenten 
opnoemen en noteert die informatie gestructureerd op het bord. Het voordeel 
is dat studenten de kenmerken zelf benoemen. Voordien heeft de docent zelf 
een checklist voorbereid, waardoor die de input van de studenten verder kan 
duiden en/of kan aanvullen. Op die manier wordt de checklist helder voor stu-
denten. De checklist van de docent kan eventueel bijgestuurd worden met de 
input van studenten.

De docentenchecklists worden idealiter in het kader van het taalbeleid uitge-
werkt, bijvoorbeeld op basis van opdrachtomschrijvingen voor studenten en de 
opdrachten die docenten van studenten binnenkregen. Zo kunnen ze doorheen 
de hele opleiding uniform ingezet worden, zodat studenten die kenmerken 
steeds weer herkennen. Tijdens de laatste Howest Opleidingstoets van Jour-
nalistiek (interne audit) bleek dat die herkenbaarheid voor transparantie zorgt 
voor de student tijdens het leerproces (Howest Onderwijs, 2016). De docent 
geeft zo op een inductieve manier een theoretische les over het thema dat voor-
ligt. 

De checklist blijkt eveneens een cruciaal instrument voor de studenten. Dat 
komt door het drieledig gebruik ervan. Ten eerste wordt ze ingezet opdat stu-
denten precies zouden weten wat van hen wordt verwacht; studenten gebrui-
ken ze dus om hun eigen product op te maken. Ten tweede zetten zowel stu-
denten als docenten ze in om feedback te geven op tussentijdse producten van 
(mede)studenten. Ten slotte evalueren docenten de eindproducten van studen-
ten op basis van de criteria op de checklist. Die criteria zijn dus het hele proces 
door transparant voor de studenten, aangezien ze al van bij het begin helder zijn 
uitgelegd of zelfs mee zijn verwoord door de studenten.
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Tijdens die fase krijgen de studenten ook input over hoe ze het best concreet 
beginnen aan het product dat voorligt. Bij complexe, grotere opdrachten die 
een semester lang lopen (een paper of presentatieopdracht, of bachelorproef 
bijvoorbeeld), zijn tussentijdse, begeleide deelopdrachten wenselijk. Studenten 
leren dan dat een paper schrijven bestaat uit voorbereidende tussenfasen die 
ook tijd vragen of dat een presentatie houden betekent dat ze diverse vaardig-
heden tegelijk moeten combineren. Die deelopdrachten dienen dan als tussen-
tijdse feedbackfasen in het trainen van het eindproduct.

Aanvullend kunnen studenten de opdracht krijgen om zelf een aantal voor-
beeldteksten te zoeken en te analyseren aan de hand van de checklist. Zo wor-
den ze extra doordrongen van de kenmerken van het tekstgenre. Dat kan klas-
sikaal of individueel, mondeling of schriftelijk gebeuren. De geanalyseerde 
teksten kunnen bijvoorbeeld deel uitmaken van een eindportfolio. De voor-
beeldteksten mogen ook soms minder goed zijn. Op die manier leert de student 
hoe het beter kan. 

Voorbeelden uit opleidingen

Ergotherapie: (Presenteren) Studenten leren presenteren en analyseren een levensechte 
voorbeeldpresentatie tijdens de les met de docent en beroepen zich op eigen ervaringen uit 
het verleden. De docent noteert de reacties van de studenten gestructureerd in kolommen op 
het bord volgens de indeling: structuur – formulering – vorm en voorbereiding. Op het einde 
staat een voorbeeldchecklist op het bord. Terwijl de kenmerken genoteerd worden, komt er 
ook uitleg bij die dan verder wordt geïllustreerd (E. Himpens, persoonlijke communicatie, 
13 oktober 2018).

Ergotherapie: (Verslaggeving) Met principe 3 (de checklist) zijn we in de opleiding ook 
gegroeid naar een aantal criteria die gelinkt zijn aan de leerdoelen van een aantal modules 
waar het schrijven als leerresultaat in wordt geëvalueerd. Zo komt de ‘Ergo-schrijfwijzer’ 
terug verder in de opleiding zowel wanneer er geëvalueerd moet worden op taal als wanneer 
er eerder formatief feedback wordt gegeven. Verder zullen stap 4, 5 en 6 van de teksttrai-
ner worden uitgevoerd op een observatieverslag/werkverslag dat de studenten indienen in 
semester 1 voor de module Analyse van Handelen (E. Himpens, persoonlijke communicatie, 
13 oktober 2018). 

Journalistiek: Studenten leren een nieuwsbericht schrijven en analyseren kenmerken tij-
dens de les op basis van enkele geprojecteerde voorbeelden. De kenmerken komen gestruc-
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tureerd aan het bord. Als de voorbeeldchecklist op het bord staat, krijgen ze de voorbereide 
checklist van de docent, die via de kenmerken de theorie aanbrengt. In die checklist herken-
nen ze de kenmerken die ze zelf hebben aangebracht. Daarmee gaan ze tijdens de les aan 
de slag met eigen voorbeelden die ze op dat moment zoeken in kranten die ze hebben mee-
gebracht. Ze zoeken de kenmerken in de berichtjes met de checklist die ze intussen hebben 
gekregen (Mestdagh, Nederlands 1, Schrijfvaardigheid, 2017).

Sociaal Werk: De studenten schrijven doorheen het semester zes portfolioberichten waar-
bij ze het sociaal werk verkennen via zelfgekozen sociale thema’s zoals armoede, migratie…  
Ze gebruiken hierbij verschillende bronnen. Dat thema linken ze met het beroepsprofiel 
van de sociaal werker door gebruik te maken van de leerresultaten van het sociaal werk. 
Tot vorig jaar lichtten docenten de checklist toe die daarbij wordt gebruikt, aangevuld met 
aandachtspunten bij de verschillende criteria op basis van veelgemaakte fouten. Studenten 
moesten deze checklist inzetten om de tekst te schrijven en ook bij peerfeedback. Ze moes-
ten de checklist ook toepassen om concrete feedback te geven op elkaars portfolioberichten. 
Omdat de docenten merkten dat studenten nog te weinig gebruik maakten van het instru-
ment, legt de opleiding dit jaar de omgekeerde weg af. Docenten geven goede voorbeelden 
aan de studenten en zo bepalen ze zelf de criteria op het vlak van structuur, inhoud en 
formulering. Zo stellen docenten samen met studenten de checklist op en leggen ze die naast 
de checklist van de opleiding. Studenten zullen de checklist ook samen met hun opdracht 
indienen. Zo hopen docenten dat dit een automatisme wordt (J. Veys, persoonlijke communi-
catie, 13 oktober 2018).

Fase 2 – Tussentijdse versie en (peer)feedback

Studenten gaan nu effectief aan de slag: ze krijgen de opdracht zelf een tekst 
in het genre te schrijven. De docent zorgt ervoor dat de opdracht duidelijk is. 
Naast de voorbeeldtekst, de theorie en de checklist met criteria wordt gewezen 
op het doel van de tekst, de inhoudelijke en didactische doelstellingen van de 
oefening, de (tussentijdse) deadline(s), het doelpubliek, de manier van indienen, 
enzovoort. Daartoe heeft de Stuurgroep Taalbeleid een checklist voor docen-
ten Richtlijnen voor richtlijnen ontwikkeld, gebaseerd op Peters en Van Houtven 
(2013). 

In deze fase beklemtoont de docent bij de studenten hoe belangrijk het is om de 
checklist voor hun product tijdens hun leerproces bij de hand te houden: voor 
ze aan de opdracht beginnen, terwijl ze eraan werken en nog een keer vooraleer 
ze hem indienen. De studenten dienen hun eerste versie in tegen de tussentijdse 
deadline. 
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Peercoaching is de volgende stap. Een student bekijkt de tekst van een of meer 
medestudenten en toetst die aan de checklist. De peerstudent benoemt zowel 
positieve punten als eventuele tekortkomingen. De tekst keert terug naar de 
auteur die hem waar nodig herwerkt vooraleer die wordt ingediend bij de 
docent. Zowel docenten als studenten geven aan dat studenten niet altijd even 
kritisch zijn bij dat nakijken (E. Himpens, persoonlijke communicatie, 13 okto-
ber 2018; G. Wouters, persoonlijke communicatie, 5 oktober 2018; B. Vermeulen,  
persoonlijke communicatie, 16 oktober 2018) of dat studenten zich geremd 
voelen om negatieve commentaren te uiten ten opzichte van medestudenten. 
De checklist brengt hier in eerste instantie soelaas als hulpmiddel en objectief 
criterium. Om de drempel niet te hoog te houden en de studenten tegelijk ver-
trouwd te maken met feedback, wisselen peerfeedbacksessies en feedback door 
de docent elkaar af bij verschillende teksten in de opleiding Verpleegkunde  
(K. Cornelis, persoonlijke communicatie, 15 oktober 2018). 

Ondanks die kritiek blijven docenten het systeem wel gebruiken. Ze zoe-
ken naar oplossingen door de studenten stap voor stap te leren peerfeedback 
geven (B. Vermeulen, persoonlijke communicatie, 16 oktober 2018), door het 
met collectieve feedback aan te vullen (A. Cottyn, persoonlijke communicatie, 
16 oktober 2018; E. Himpens, persoonlijke communicatie, 13 oktober 2018) of 
door tijdens de peerfeedbacksessies in de klas te coachen en dus bij te sturen  
(A. Cottyn, persoonlijke communicatie, 16 oktober 2018; A. Van Kerckhove, 
persoonlijke communicatie, 15 oktober 2018; B. Vermeulen, persoonlijke com-
municatie, 16 oktober 2018). Studenten geven in de evaluatieve vragenlijsten 
immers aan dat ze wel degelijk leren uit de feedback die ze van medestudenten 
krijgen, niet alleen voor dat ene werkstuk, maar ook voor later. Bovendien leren 
ze ook door peerfeedback te geven, omdat ze dan enerzijds opnieuw zicht krij-
gen op hoe anderen werken en anderzijds aan de slag zijn met de criteria, zodat 
ze die beter onthouden en in de vingers krijgen. 

In opleidingen waar dat extra van toepassing is, kan de peerfeedback schriftelijk 
gebeuren en mee opgenomen worden in de evaluatie: Bij journalisten is teksten 
kritisch nakijken een belangrijke redactievaardigheid of in de lerarenopleiding 
is dat ook een cruciale competentie. Al is kritische zin in het algemeen rele-
vante bagage voor elke student hoger onderwijs (Vanhooren, Pereira & Bolhuis, 
2017). Eventueel krijgen de studenten een oordeel over hun bijdrage: Op welke 
manier hebben ze feedback geleverd? Hebben ze zinvolle opmerkingen toege-
voegd waar hun medestudenten iets aan hebben? Gebruikten ze de instrumen-
ten die hun aangeboden werden? Hebben ze de deadlines gehaald?
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Facultatief bekijkt de docent eveneens het product van de student en geeft feed-
back. Het is belangrijk dat de feedback studenten voorthelpt in hun leerpro-
ces. Docenten verbeteren dus niet zelf de fouten van studenten, maar melden 
studenten waar ze informatie kunnen vinden over een probleem. Dat is zinvol 
om niet alleen fouten uit deze tekst te verbeteren, maar om bovendien in de 
toekomst dezelfde fouten in gelijkaardige teksten te vermijden. Het is immers 
belangrijk om studenten vooruit te helpen in hun taalontwikkeling (Van der 
Westen, 2012). Ook wordt bij de feedback opnieuw de checklist ingezet. Docen-
ten kiezen voor individuele feedback (bijvoorbeeld via de functie ‘opmerkingen’ 
in Word, een feedbacksheet, ingesproken feedback of face-to-facegesprekken), 
voor een les met collectieve feedback waarin voorbeelden uit de teksten van de 
studenten worden geprojecteerd en in de klas besproken als illustratiemateriaal 
voor veelvoorkomende fouten of voor combinatievormen.

In deze fase krijgen studenten nog geen cijfer voor hun producten, maar is dus 
vooral de feedback zelf van belang om mee te nemen naar de volgende fase.

Voorbeelden uit opleidingen

Biomedische Laboratoriumtechnologie: In het tweede semester wordt de studenten aan-
geleerd hoe een laboverslag is opgebouwd. Dat wordt dan samen in de les toegepast met 
een oefening waarbij ze de juiste antwoordmogelijkheden moeten aanduiden. Daarnaast 
schrijven ze tijdens de les ook een verslag op basis van een verkregen labosituatieschets. Dat 
wordt dan klassikaal overlopen en verbeteren ze van elkaar. De docenten zijn daarbij en 
ondersteunen studenten bij het lezen en evalueren van elkaars rapport. Daarna komen ze bij 
de docenten om de gegeven feedback te bespreken en moeten ze zowel positieve als negatieve 
punten aanhalen. Ze passen het dan toe voor een verslag van Bio-organische chemie (for-
matief) waarna er nog een feedbackles komt met goede en slechte voorbeelden; dan passen 
ze het nog eens toe bij een verslag van Biochemie (formatief, met een korte feedback door de 
praktijklector zelf) en ten slotte komt dat op het examen aan bod: summatief.

Journalistiek: Studenten leren een paper schrijven in fasen. Zowel tijdens de fase ‘structu-
reren’ als tijdens de fase ‘formuleren’ werken de studenten in groepen van vier-vijf studen-
ten waarin ze elkaars teksten nalezen op basis van de checklist (Mestdagh & Vermeulen, 
2017). Ze doen dat volgens strikte richtlijnen (instructies, timing, …) van de begeleiders. 
Waar nodig krijgen ze extra uitleg van de coaches. Na een schrijffase, op het einde van de 
peerfeedback, gaan ze met elkaar in gesprek en noteert degene van wie de paper besproken 
wordt de belangrijkste feedback in een verslag. Elke student gaat dus naar huis met tekst-
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ballonnen van drie-vier studenten op zijn paperversie en met eigen notities van het verdui-
delijkende peerfeedbackverslag achteraf (Mestdagh & Vermeulen, Nieuws en Duiding 2, 
2017-2018).

Verpleegkunde: De studenten schrijven verschillende reflectieverslagen en doorlopen tel-
kens het principe van de teksttrainer, van voorbeeld over checklist, peerfeedback tot her-
schrijven. Studenten geven de peerfeedback van thuis uit, spreken die in. De docente merkt 
wel op dat studenten niet zo gemakkelijk teksten delen; ze vinden het ook moeilijk om kri-
tisch te zijn tegenover elkaar. Daarom wordt nog afgewisseld tussen peerfeedback en feed-
back van de docenten bij verschillende verslagen. Zo leren studenten van de feedback op de 
verslagen maar ook van de feedback van de docenten (K. Cornelis, persoonlijke communica-
tie, 15 oktober 2018). 

Fase 3 – Eindfeedback en herwerken tot een definitief product

Op basis van de feedback van medestudent(en) en docent, herwerken de stu-
denten hun eindproduct in definitieve versie. Naast de feedback op hun tussen-
tijds product en de extra voorbeeldteksten van hun medestudenten, zetten ze 
opnieuw de checklist in en de oorspronkelijke ‘ideale’ voorbeeldteksten. In het 
schrijfbegeleidingsproject van Journalistiek lezen de studenten elkaars draft 
nog een keer na voor ze de definitieve paper indienen. 

In deze eindfase krijgt de student een cijfer voor het product, wat tot nu toe 
nog niet het geval was.

Voorbeelden uit opleidingen

Biomedische Laboratoriumtechnologie: In het eerste semester leren de studenten aan de 
hand van goede en slechte voorbeelden uit bachelorproeven en verslagen en aan de hand van 
een checklist hoe ze correct tabellen en figuren moeten opstellen. Ze passen dat dan toe in 
een verslag van algemene chemie en op basis van hun verslagen krijgen ze een feedbackles 
waarbij goede en slechte voorbeelden aan bod komen. Dit is formatief. Op het examen in 
januari moeten ze dan in een verkregen tabel de foute zaken aanvullen en een figuur verder 
aanvullen (summatief) (A. Cottyn, persoonlijke communicatie, 16 oktober 2018).

Journalistiek: In het begin van semester twee leren de studenten presenteren aan de hand 
van voorbeelden en stellen ze een checklist samen. In de loop van dat semester oefenen ze 
tijdens de presentaties die ze moeten doen voor diverse vakken. Dat wordt opgevolgd via 
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peercoaching en de docent. Hun laatste presentatie in dat semester doen de studenten eind 
mei voor het vak Actualiteit of Sportactualiteit. Ze nemen alle feedback uit het voorbije 
semester mee naar hun laatste presentatie en krijgen een cijfer (G. Wouters, persoonlijke 
communicatie, 5 oktober 2018).

Lessons learned

Sommige docenten zijn kritisch voor het gebruik van voorbeeldteksten omdat 
dit de creativiteit van studenten in de weg zou staan. Nochtans geven studenten 
in elk geval aan dat de voorbeelden die ze krijgen razend belangrijk zijn om een 
goed product te maken. Het gaat er studenten naar eigen zeggen niet om de 
voorbeeldteksten na te maken, maar wel om helder te zien wat precies van hen 
wordt verwacht. Andere docenten zien de waarde in van de voorbeeldteksten. 
In Journalistiek bijvoorbeeld zit het ‘format’ ingebed in de hele opleiding en 
merken de docenten dat oudere studenten de formatanalyse nog steeds maken 
en tegelijk rijp genoeg zijn om los van het format een volledig eigen stuk te 
maken (G. Wouters, persoonlijke communicatie, 5 oktober 2018).

Een problematiek die de studenten zelf aankaarten is de betrouwbaarheid van 
de opmerkingen die ze van hun medestudenten krijgen. Sterke studenten wen-
sen graag bevestiging van de docent en onzekere studenten durven niet altijd 
feedback geven omdat ze denken die niet te kunnen geven. Het is belangrijk 
dat bij de start aan de studenten te communiceren. Teksten moeten voor hen 
ook helder zijn en dat kunnen ze aangeven. Ook docenten beklemtonen dat  
(B. Vermeulen, persoonlijke communicatie, 16 oktober 2018; G. Wouters, per-
soonlijke communicatie, 5 oktober 2018).

Uit die bevindingen leren we alvast dat het cruciaal is dat studenten leren hoe 
ze peerfeedback moeten geven. Als docenten van elkaar weten wie de techniek 
voor het eerst inzet in de les, kunnen ze ook afspreken wie de input daarover 
geeft. Het is namelijk geen evidentie om een student zinvolle feedback te laten 
geven. Dat gebeurt de eerste keer beter begeleid (Kam, 2016), bijvoorbeeld in 
verschillende ‘schrijfrondes’, waarin eerst globale structuur, daarna detailin-
houd en vervolgens formulering en afwerking wordt bekeken. Dat een oordeel 

Sommige docenten zijn kritisch voor het gebruik 
van voorbeeldteksten omdat dit de creativiteit van 
studenten in de weg zou staan. 
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meer waard is met de juiste argumentatie bijvoorbeeld of feedback zinniger 
is onder de vorm van een tip geven (in plaats van een oplossing geven), blij-
ken interessante aanwijzingen voor studenten. Sommigen slagen erin tips zo 
te formuleren dat ze ook van belang zijn voor nog andere schrijftaken in de 
toekomst en begeven zich daarmee op het pad van taalontwikkelende feedback  
(Mestdagh & Vermeulen, 2015).

Als docenten feedback geven waar de student echt mee aan de slag kan, bete-
kent dat meer voor de taalontwikkeling van de student (Van der Westen, 2012). 
Zowel student als docent maken daarbij ook gebruik van hetzelfde instrument, 
een checklist met criteria die de studenten het hele proces door inzetten. In 
sommige opleidingen bestaan intussen checklists voor de steeds terugkerende 
producten. Op die manier wordt werk gemaakt van een taalleerlijn en zijn de 
criteria voor student en docent transparant (A. Cottyn, persoonlijke commu-
nicatie, 16 oktober 2018; E. Himpens, persoonlijke communicatie, 13 oktober 
2018; B. Vermeulen, persoonlijke communicatie, 16 oktober 2018; G. Wouters, 
persoonlijke communicatie, 5 oktober 2018).

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat het moeilijker is om het systeem in te 
bedden bij grotere groepen. Qua organisatie vraagt het de eerste keer wat werk 
om bijvoorbeeld de peercoaching te regelen, maar het systeem geeft op zich 
vaker tijdwinst voor docenten. Wat in dat geval werkbaar is? Enerzijds kunnen 
studenten de methodiek ook in een vorm van zelfstudie doorlopen, anderzijds 
kunnen docenten bij grote groepen ook de verbetersessies verminderen door 
peerfeedback in te zetten. Peerteams van vijf tot zes leden garanderen een noe-
menswaardige betrouwbaarheid (Valcke, 2015). Collectieve feedback spaart tijd. 
Studenten in groep de beste tekst laten kiezen en die ‘bests of’ bespreken in de 
les is een andere optie (Kam, 2016). 

Het is niet vanzelfsprekend om studenten het systeem te blijven laten toepas-
sen. Ook al zijn ze zich ervan bewust dat het helpt, studenten calculeren soms 
te weinig tijd in om ook dat stuk van het proces te plannen. Het is dus belang-
rijk dat docenten er blijven op wijzen dat studenten naar voorbeelden moeten 
kijken en die moeten gebruiken, dat ze hun checklists moeten inzetten of dat 
ze een medestudent (of een onafhankelijke lezer) kunnen inzetten om na te 
lezen (B. Vermeulen, persoonlijke communicatie, 16 oktober 2018; G. Wouters, 
persoonlijke communicatie, 5 oktober 2018). De checklist mee laten indienen, 
kan hier ook een oplossing zijn (J. Veys, persoonlijke communicatie, 13 oktober 
2018).
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Succesfactoren

De fase waarin studenten een voorbeeldtekst analyseren blijkt van cruciaal 
belang voor de latere schrijffase. Enerzijds hebben de studenten een soort for-
mat waaraan ze zich kunnen spiegelen, maar door de analyse te maken en zelf 
na te denken over mogelijke criteria waaraan de tekst voldoet, ontwikkelen ze 
als het ware zelf de criterialijst voor een tekst. Precies door die denkoefening 
hebben ze meer voeling met de criteria. Die zijn namelijk concreter net door 
het voorbeeld. Studenten worden zo ook kritischer op hun eigen werk en dat 
van anderen: ze kunnen namelijk concreter benoemen wat fout gaat in een 
tekst (B. Vermeulen, persoonlijke communicatie, 16 oktober 2018; G. Wouters, 
persoonlijke communicatie, 5 oktober 2018). Ook de checklist geven studenten 
aan als een waardevol instrument. Studenten uit diverse jaren zetten die in om 
hun product te leren maken, om feedback te geven of om het uiteindelijk af 
te werken. Dat wijst erop dat de checklist in het paperproject alvast gebruikt 
wordt waarvoor hij was ontworpen.

Het systeem van de teksttrainer is flexibel: Aan de basis ligt het werken met 
voorbeelden, een checklist afleiden, de theorie eraan koppelen, de checklist het 
hele proces door gebruiken, een eerste versie maken, feedback geven/krijgen 
en dan een tweede versie maken. Afhankelijk van de randvoorwaarden (type 
opdracht, looptijd opdracht, al dan niet ruimte voor coaching in de les, meer 
docenten betrokken of niet, aantal studenten,…) kunnen studenten nog aan 
de slag met eigen gevonden voorbeelden, kan de docent nog extra tips inlassen 
(zoals werken met vaste vragenschema’s bijvoorbeeld) of een extra feedback-
ronde voorzien. Ook feedback geven kan op zoveel verschillende manieren: 
schriftelijk en individueel, collectief, docent en/of student, via peers, schrifte-
lijk, mondeling, klassikaal of een combinatie, enzovoort. In de verschillende 
opleidingen is het systeem ook al dan niet curriculair ingezet. Door die flexibili-
teit, is het minder moeilijk om diverse (taal- en niet-taal)docenten in het verhaal 
te betrekken: alle kernteamleden gebruiken eenzelfde basistraject voor hun 
opdrachten, maar allemaal met eigen varianten. Tegelijk is het patroon voor de 
studenten wel degelijk transparant en herkennen ze de principes en de instru-
menten.

Een belangrijk inzicht uit de methodiek voor docenten is dat een tekst schrij-
ven voor studenten een leerproces is. Door het systeem steeds weer toe te pas-
sen, worden studenten zich ook werkelijk bewust van dat gegeven. Hun eerste 
versie is zelden volledig ‘af’, zeker niet bij eerstejaarsstudenten. Daarom is het 
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beter de studenten niet op een eerste versie van de tekst te quoteren, maar hun 
de kans te geven om te leren uit hun fouten. De uiteindelijke quotering komt 
op het einde van het leerproces, bijvoorbeeld het einde van een lessenreeks of 
een semester. Om zowel de tekst als het voorbereidende proces te kunnen eva-
lueren, kan de student een portfolio bijhouden. Het is een ideaal instrument 
waarin alle fasen van het schrijfproces worden opgenomen: analyse van de voor-
beeldtekst, de eigen voorbeeldteksten, de eerste versie (en eventueel de aanloop 
daarnaartoe: een mindmap voor het vinden van een onderwerp, een tekststruc-
tuur, bewijzen van research over het onderwerp), de commentaren van de peers 
en de docent en de versie(s) erna. In die zin is ook duidelijk de groei van de stu-
dent te zien doorheen een semester in een bepaald vakdomein. 

Tot slot, door alle oefenfasen waarvan ze gebruik kunnen maken, door de feed-
back die ze steeds krijgen vanuit diverse hoeken, maken studenten ook betere 
producten. Niet alleen leren ze uit de voorbeelden die ze analyseren, onthou-
den ze criteria beter door ermee te werken, maar ze leren ook van anderen: ze 
zien producten van anderen. Als die beter zijn dat hun eigen versie, zien ze hoe 
het beter kan. Als ze merken dat ze het zelf beter doen dan anderen, geeft hun 
dat ook een extra stimulans in hun kunnen. De uitkomst van de bevraging van 
onze studenten over de intensieve schrijfbegeleiding van een paper in het eer-
ste jaar Journalistiek is duidelijk hierover: Na vier jaar is nog steeds 100 procent 
van onze studenten ervan overtuigd dat het systeem moet behouden blijven 
omwille van de meerwaarde ervan. 

Het zou een boeiend onderzoek zijn om ook de studenten uit andere oplei-
dingen te bevragen over de methodiek of de docenten bij elkaar te brengen in 
focusgesprekken, zodat ze in discussie kunnen gaan over de knelpunten en de 
succesfactoren. Ongetwijfeld komen ook daar weer nieuwe experimenten naar 
voren die voor de studenten een meerwaarde kunnen betekenen.

Het is een ideaal instrument waarin alle fasen 
van het schrijfproces worden opgenomen.
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