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DE DIGITAALKIT: EEN ONLINE 
SCHRIJFHULP VOOR STARTENDE 
LERAREN LAGER ONDERWIJS 

Martien Geerts en Hilde Vanbrabant zijn taalbeleidsmedewerkers en lectoren Nederlands 
in de lerarenopleiding lager onderwijs van UC Leuven-Limburg. 

De schrijfvaardigheidseisen die aan leraren lager onderwijs gesteld worden, lig-
gen hoog (Europese Commissie, 2012). Leerkrachten worden in hun job immers 
geconfronteerd met een veelheid aan schrijftaken, waaronder feedback schrij-
ven op rapporten, brieven of e-mails schrijven aan ouders en instructies for-
muleren op werkbladen voor leerlingen (Paus, Rijmenans & Van Gorp, 2006). 
Bovendien vervullen leerkrachten een voorbeeldfunctie als taalgebruiker en 
worden ze geacht goed te kunnen schrijven: correct, helder, gestructureerd en 
met voldoende aandacht voor de lezer. Dat is niet altijd evident voor studenten 
en startende leerkrachten; zij kunnen daarbij zeker ondersteuning gebruiken. 

Vanuit dat oogpunt werd de Digitaalkit ontwikkeld, als online schrijfhulp voor 
studenten van de lerarenopleiding lager onderwijs en voor beginnende leer-
krachten, met de focus op professionele schrijfvaardigheid. Het ontwikkelon-
derzoek gebeurde in het kader van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek 
aan UC Leuven-Limburg (UCLL) van september 2015 tot september 2017. 

Met de Digitaalkit kregen we de gelegenheid om een concrete digitale verta-
ling te maken van inzichten uit recent onderzoek en onze visie op krachtig 
schrijfonderwijs. Dat betekent dat de Digitaalkit gebruikers in staat stelt om 
in een veilige leeromgeving met voor hen betekenisvolle taken aan de slag te 
gaan, waarbij ze voor, tijdens en na het schrijven op diverse manieren worden 
ondersteund. 

Daarnaast wilden we de beoogde gebruikers, studenten van de lerarenopleiding 
en leerkrachten, nauw betrekken bij het ontwikkelproces. Daarom hanteerden 
we de methode van user centered design. Dat betekende voor dit project het vol-
gende: bij studenten en leerkrachten werd gepeild naar hun noden en verwach-
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tingen; een corpus van authentieke teksten van leerkrachten vormde de basis 
voor de concrete invulling van de online schrijfondersteuning; het ontwikkelde 
prototype van de Digitaalkit werd getest door groepjes potentiële gebruikers en 
op basis van hun bevindingen bijgestuurd. 

De digitale bevraging naar de behoeften aan schrijfondersteuning kreeg een 
hoge respons: in totaal antwoordden 225 studenten van de opleiding Bachelor 
Lager Onderwijs en 360 leerkrachten lager onderwijs. Beide groepen respon-
denten waren hoofdzakelijk afkomstig van de provincies Limburg en Vlaams-
Brabant. De meerderheid (73,9 procent) gaf aan gemotiveerd te zijn om te 
werken aan de eigen schrijfvaardigheid én daarbij een digitale tool te willen 
gebruiken. 

Verder bleek dat zowel de studenten als de leerkrachten het liefst ondersteu-
ning wilden bij de volgende teksttypes: 

• schriftelijke feedback geven
• brieven of e-mails schrijven
• schriftelijke instructies opstellen

Rond deze drie concrete teksttypes werd dan ook ondersteuning uitgewerkt in 
de Digitaalkit.

Figuur 1 Overzichtpagina Digitaalkit met drie modules

Op de vraag voor welke aspecten van teksten schrijven ondersteuning nodig is, 
liepen de antwoorden van de studenten en de leerkrachten sterker uiteen. In 
het algemeen gaven de studenten meer dan de leerkrachten aan ondersteuning 
te willen. Bovendien lag bij de leerkrachten de klemtoon sterk op het communi-
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catieve aspect van schrijven, waar de studenten aangaven meer nood te hebben 
aan ondersteuning op microniveau (zie Figuur 2). 
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Figuur 2 Welke aspecten van tekstschrijven vind jij moeilijk? 
Resultaten leerkrachten en studenten

Concreet vertaald naar de ontwikkeling van de Digitaalkit betekenden deze 
resultaten dat er ondersteuning moest worden ingebouwd op alle niveaus, van 
communicatieve aspecten (rekening houden met je lezer en je doel) tot micro-
niveau, én dat de gebruiker in staat moest zijn om zelf keuzes te maken. Ver-
schillende gebruikers hebben immers verschillende noden.

Het verzamelde corpus van authentieke teksten van leerkrachten (namelijk rap-
portteksten, brieven en e-mails aan ouders, schriftelijke instructies voor leerlin-
gen) gaf ons een realistisch beeld van de huidige schrijfpraktijk en voorzag ons 
van authentieke, herkenbare voorbeelden. Hiervan konden we gebruikmaken 
bij de uitwerking van (inhoudelijke en talige) schrijftips, voorbeeldtekstjes, 
zelftests en filmpjes. Zo scoorden sommige teksten van leerkrachten erg sterk 
op het vlak van toon, terwijl andere teksten duidelijk voor verbetering vatbaar 
waren. Het aspect ‘toon’ (geformuleerd als ‘aangepaste toon’, ‘juiste toon’ of 
‘positieve toon’) werd dan ook een belangrijk criterium bij elk teksttype in de 
Digitaalkit. 
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Figuur 3 Tips over hoe je feedback kan geven

Wat de combinatie van inzichten uit onderzoek met concrete praktijkvoorbeel-
den opleverde, zie je geïllustreerd in het bovenstaande voorbeeld (Figuur 3). In 
de module over schriftelijke evaluaties, in dit geval rapportteksten, baseerden 
we ons voor de inhoudelijke schrijftips rond het geven van feedback op litera-
tuur van Hattie en Timperley (2007) en Dweck (2002) die we concretiseerden 
vanuit het corpus. Hattie en Timperley onderscheiden vier niveaus van feed-
back: op taakniveau, op procesniveau, op metacognitief niveau en op persoons-
niveau. Het gegeven voorbeeld gaat bijvoorbeeld dieper in op het persoons- 
niveau, waarbij het belangrijk is om de persoonsgebonden feedback te kop-
pelen aan de andere drie niveaus van feedback. Een leerling prijzen zonder 
die koppeling wordt bijvoorbeeld wel geapprecieerd door de leerling, maar is  
weinig effectief en kan de leerling afhankelijk maken van de feedback van 
de leerkracht. De persoonsgebonden feedback, gekoppeld aan de drie andere 
niveaus van feedback werkt zo ook toe naar een meer op groei gerichte mind-
set in plaats van een fixed mindset, waarbij leerlingen meer zullen geloven dat 
hun capaciteiten kunnen veranderen en geen vaststaande competenties zijn 
(Dweck, 2002).

De usertestings van het prototype van de Digitaalkit (met een uitgewerkte 
module over schriftelijke evaluatie) werden uitgevoerd in verschillende groep-
jes van telkens een achttal potentiële gebruikers, zowel groepjes studenten als 
groepjes leerkrachten uit Brabant en Limburg. De voorkeur van de meeste test-
gebruikers ging uit naar ondersteuning via voorbeeldteksten waarin de criteria 
voor een sterke tekst kunnen worden opgelicht (zie Figuur 4). Die voorbeeld-
teksten hadden meer succes dan de zelftests of de filmpjes ‘observerend leren’, 
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waarin startende leerkrachten hardop verwoorden wat ze denken terwijl ze 
een tekst schrijven. Deze usertestings bevestigden nogmaals dat verschillende 
gebruikers verschillende vormen van schrijfondersteuning verkiezen. 

Figuur 4 Voorbeeld van een rapporttekst waarin criteria opgelicht kunnen worden

Op basis van de feedback tijdens de usertestings is het prototype van de Digi-
taalkit bijgestuurd en werd de generieke structuur van de modules gefinali-
seerd: een schrijfruimte links, geflankeerd door een dashboard met uitklapbaar 
keuzemenu aan de rechterzijde (zie Figuur 5). Zo kan de gebruiker de eerste 
versie van zijn tekst in het tekstvak typen en ondertussen een beroep doen op 
verschillende vormen van ondersteuning wanneer hij dat wil. De modules over 
twee andere teksttypes, namelijk brieven en e-mails aan ouders en schriftelijke 
instructies voor leerlingen, werden op dezelfde manier uitgewerkt. Na twee jaar 
was het ontwikkelonderzoek afgerond en was de Digitaalkit klaar voor gebruik.

De Digitaalkit wordt ingezet in 
verschillende opleidingsonderdelen, 
niet enkel in vakken Nederlands.
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Figuur 5 Generieke structuur Digitaalkit

De online schrijfhulp is vanaf academiejaar 2017-2018 ingebed in het curricu-
lum van de lerarenopleiding Lager Onderwijs Limburg aan UC Leuven-Lim-
burg. De Digitaalkit wordt ingezet in verschillende opleidingsonderdelen, niet 
enkel in vakken Nederlands. In het opleidingsonderdeel ‘Schrijven’ (Neder-
lands) schrijven de studenten met de Digitaalkit een briefje aan de ouders van 
de kinderen van hun stageklas, om zich als stagiair voor te stellen. De collega’s 
Wereldoriëntatie gebruiken de module ‘Instructies voor leerlingen’ wanneer de 
studenten zelf een WO-thema uitwerken en daarbij dus ook zelf werkblaadjes 
maken voor de leerlingen. De module ‘Schriftelijke evaluatie voor leerlingen’ 
is opgenomen in het opleidingsonderdeel ‘Krachtige leeromgeving: zorg op 
kind-, klas- en schoolniveau’ (Pedagogische Wetenschappen) in het derde oplei-
dingsjaar. Door de inbedding van de Digitaalkit in diverse opleidingsonderde-
len geven we als lerarenopleiding impliciet aan dat (beter leren) schrijven niet 
enkel thuishoort in de vakken Nederlands, maar dat ook in andere opleidings-
onderdelen heel wat oefenkansen liggen. Met de Digitaalkit bieden we onze 
studenten meer schrijfondersteuning en willen we ons taalbeleid (met focus op 
schrijfvaardigheid) versterken. Dit concrete instrument biedt immers kansen 
om met collega’s in gesprek te gaan over schrijfvaardigheid en schriftelijk feed-
back geven. Daar willen we in onze opleiding nog meer op inzetten.
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Zelf uitproberen?

Nieuwsgierig geworden naar de Digitaalkit? Deze online schrijfhulp is gratis 
toegankelijk voor iedereen: http://digitaalkit.ucll.be. Je kan gemakkelijk inlog-
gen via een KU Leuven-, gmail- of Facebookaccount en op die manier gebruik-
maken van de tool. Inloggen is nodig om eigen tekstjes te kunnen bewaren en 
om, indien gewenst, schriftelijk feedback te kunnen vragen aan andere gebrui-
kers.
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