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Inleiding

De ontwikkeling van een goede taalvaardigheid is belangrijk in de huidige 
communicatiegerichte maatschappij (De Smet, Brand-Gruwel, Broekkamp & 
Kirschner, 2012; Graham, Gillespie & McKeown, 2013; Graham & Perin, 2007; 
Rogers & Graham, 2008). Uit onderzoek blijkt dat taalvaardigheid zelfs tot op 
zekere hoogte een voorspeller van (academisch) succes is (De Wachter, Heeren, 
Marx & Huyghe, 2013; McNamara, 1996; Van Dyk, 2010). Van de verschillende 
taalvaardigheden wordt schrijven vaak beschouwd als de meest complexe vaar-
digheid, omdat er veel (meta)cognitieve processen bij betrokken zijn zoals de 
organisatie van gedachten en het nadenken over tekststructuur (Hayes & Flo-
wer, 1980; De Smet et al., 2012). Die processen kunnen leiden tot een cognitieve 
overbelasting (cognitive overload) van de schrijver, wat de schrijfkwaliteit nega-
tief beïnvloedt. Door het efficiënt inzetten van schrijfstrategieën zoals plan-
nen, structureren en herschrijven kan de mentale inspanning en overbelasting 
van de schrijver beperkt worden, waardoor niet alleen de schrijfkwaliteit en het 
uiteindelijke schrijfproduct, maar ook het schrijfproces op lange termijn ver-
beteren (De Smet et al., 2012; Hayes & Flower, 1980; Kellogg, 1987; Wischgoll, 
2016). 

In dit artikel gaan we dieper in op de online Schrijfhulp Nederlands (Figuur 
1) die werd ontwikkeld in een Onderwijsontwikkelingsfondsproject (OOF-
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project) aan het Instituut voor Levende Talen (coördinator), Odisee (toenma-
lige HUB) en UC Leuven-Limburg (toenmalige KHLim). De Schrijfhulp biedt 
schrijfondersteuning aan alle studenten van de Associatie KU Leuven die (aca-
demische) teksten in het Nederlands moeten schrijven en kan meer specifiek 
worden ingezet tijdens opeenvolgende herschrijffasen van een tekst.

Figuur 1 Startscherm van de Schrijfhulp Nederlands

In dit artikel komen allereerst de ontstaanscontext en het design van de Schrijf-
hulp aan bod. Vervolgens gaan we dieper in op enkele kenmerken van digitale 
schrijfondersteuning in het algemeen en bespreken we een aantal specifieke 
kenmerken van de Schrijfhulp Nederlands. Nadien overlopen we de resultaten 
en gebruikerservaringen van een (beperkte) effectiviteitsstudie, gevolgd door 
de conclusie. Naast de Schrijfhulp Nederlands heeft het ILT ook een Schrijf-
hulp Academisch Engels, een Schrijfhulp Nederlands voor Anderstaligen en, in 
samenwerking met journalisten van de Standaard en de VRT, een versie van de 
Schrijfhulp Nederlands voor onder andere journalisten ontwikkeld. Waar rele-
vant, wordt er in dit artikel ook naar die schrijfhulpen verwezen. 

Door het efficiënt inzetten van schrijfstrategieën 
zoals plannen, structureren en herschrijven kan 
de mentale inspanning en overbelasting van de 
schrijver beperkt worden.
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Ontstaanscontext

Veel studenten aan Vlaamse universiteiten en hogescholen ervaren moeilijkhe-
den tijdens het schrijven, ongeacht hun opleiding. De grootste schrijfproble-
men van studenten situeren zich op drie niveaus: (1) structuur en samenhang, 
(2) stijl en in mindere mate (3) spelling (Berckmoes, Rombouts & Hertogs, 2010; 
De Wachter & Heeren, 2011; Peters & Van Houtven, 2010b; Tahon, 2012). Die 
bevindingen komen sterk overeen met resultaten van andere internationale 
onderzoeken (Dugan & Polanski, 2006; Gray, Emerson & MacKay, 2005; Napo-
litano & Stent, 2009). Om de schrijfvaardigheid van studenten te ondersteunen, 
organiseren veel onderwijsinstellingen diverse vormen van interventies zoals 
extra schrijflessen en -workshops. Ondanks die interventies blijft de transfer 
tussen theorie en praktijk voor studenten nog steeds moeilijk. Daarnaast wordt 
er ook ingezet op digitale schrijfondersteuning. De meeste van die digitale 
schrijfhulpen zijn echter enkel voor het Engels en niet voor het Nederlands 
ontwikkeld. De weinige schrijftools die voor het Nederlands beschikbaar zijn, 
zijn ofwel gecommercialiseerd (‘WoDy’/Sensotec©), ofwel beperkt uitgewerkt 
(Language Tool Dutch, Naber 2014), ofwel minder geschikt voor het specifieke 
doelpubliek (‘Klinkende Taal’/Gridline©). Bovendien zetten die schrijfhulpen 
in het algemeen nog vaak in op het schrijfproduct en niet op het schrijfpro-
ces. Zoals Wingate (2012) echter aanhaalt, leidt een oppervlakte- en productge-
richte aanpak niet noodzakelijk tot een beter schrijfproces; een meer procesge-
richte aanpak is daarom nodig.

In die context werd de Schrijfhulp Nederlands ontwikkeld en heeft het een 
dubbele doelstelling. Enerzijds wil de tool tegemoetkomen aan de sterke nood 
aan procesgerichte ondersteuning, meer bepaald voor alle studenten van de 
Associatie KU Leuven die problemen ervaren tijdens het (academisch) schrijven 
in het Nederlands. De bedoeling van de Schrijfhulp is niet dat de ingevoerde 
tekst wordt geëvalueerd, maar wel dat studenten de Schrijfhulp kunnen raad-
plegen tijdens het schrijfproces en dat ze in verschillende versies van een tekst 
worden gewezen op mogelijke probleemgebieden. Dat zou, anderzijds, ook bij 
docenten moeten leiden tot een vermindering van het aantal verbeteringen 
van veelvoorkomende ‘oppervlakkige’ fouten. Op die manier kan hun aandacht 
voornamelijk gaan naar de stijl en de algemene structuur en samenhang van de 
tekst in plaats van naar meer ‘oppervlakkige’ problemen, die overigens niet zel-

De bedoeling van de Schrijfhulp is niet dat de 
ingevoerde tekst wordt geëvalueerd.
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den een symptoom zijn van dieperliggende ‘structurele’ problemen zoals een 
gebrek aan samenhang.

Design

De Schrijfhulp Nederlands bestaat uit twee grote onderdelen, namelijk ‘Tekst 
controleren’ en ‘Tekst verrijken’. In het eerste onderdeel kunnen studenten hun 
tekst zoals eerder vermeld nakijken op drie niveaus: (1) Structuur en samen-
hang, (2) Stijl en (3) Spelling (Figuur 2).  De drie niveaus worden onder elkaar in 
een impliciete voorkeursvolgorde weergegeven, maar de student blijft vrij om 
te klikken op een knop naar keuze. 

Figuur 2 De drie niveaus waarop studenten hun tekst kunnen nakijken

Elk niveau is vervolgens verder onderverdeeld in een aantal knoppen die de tek-
stuele elementen gerelateerd aan het hogere niveau visualiseren. In het eerste 
niveau, ‘Structuur en samenhang’, zijn dat het gebruik van verwijswoorden, het 
gebruik van signaal- en structuurwoorden, frequente inhoudswoorden, vaak 
terugkerende patronen, zinslengte en alinealengte. Ook meer algemene tekst-
kenmerken die met structuur en samenhang te maken hebben, zoals het totale 
aantal woorden, het gemiddelde aantal zinnen per alinea en een complexiteits-
index (of leesbaarheidsindex) van de tekst, worden in het onderdeel ‘Structuur 
en samenhang’ berekend en weergegeven.
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In het tweede niveau,’ Stijl’, kunnen studenten hun tekst nakijken op de vol-
gende elementen: formele en archaïsche woorden, passieven, omslachtig taal-
gebruik, het + infinitiefvorm (nominalisaties), vage en algemene woorden, per-
soonlijk taalgebruik en informele, spreektalige en gekleurde woorden. Voor het 
onderdeel ‘passieven’ is er niet enkel een string-pattern-match, maar wordt een 
zin ook beperkt geanalyseerd om te kijken of er naast het hulpwerkwoord (wor-
den of zijn) een voltooid deelwoord voorkomt. 

Het laatste niveau, ‘Spelling’, is onderverdeeld in spelfouten, woorden die al dan 
niet aaneengeschreven zijn en afkortingen. Figuur 3 toont een screenshot van 
een tekst die is nagekeken op spelfouten. De Schrijfhulp duidt woorden aan in 
het rood en in het blauw. De woorden die in het rood zijn gemarkeerd, herkent 
de Schrijfhulp niet; voor de blauwgemarkeerde woorden reikt de Schrijfhulp 
suggesties aan in een pop-upscherm. 

Figuur 3 Feedback en tekstmarkering in het onderdeel ‘Spelfouten’

De spellingcorrector wordt nog dagelijks bijgewerkt en verfijnd. Zo worden 
roodgemarkeerde woorden, indien ze wel juist zijn, toegevoegd aan de achter-
liggende woordenlijsten zodat de Schrijfhulp ze een volgende keer wel herkent. 
In het nieuwste prototype van de Schrijfhulp is het bovendien ook mogelijk om 
beperkt dt-fouten op te sporen.
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Het tweede onderdeel van de Schrijfhulp, ‘Tekst verrijken’, biedt studenten de 
kans om een versie van hun tekst verder te verfijnen en een aantal woorden te 
preciseren. In dat onderdeel kunnen ze onder meer op zoek gaan naar academi-
sche alternatieven voor een bepaald woord of naar specifieke collocaties. Ook 
kunnen ze Google News en Google Scholar raadplegen voor extra voorbeelden en 
contexten van bepaalde woorden, of kunnen ze de betekenis van een woord 
opzoeken. Figuur 4 toont die verschillende opties (links) en laat enkele aange-
reikte academische alternatieven voor het woord ‘verandering’ zien (rechts). 

Figuur 4 Academische alternatieven in het onderdeel ‘Tekst verrijken’

Kenmerken van digitale schrijfondersteuning

Algemene kenmerken

Grofweg zijn er vier grote basiscategorieën van digitale schrijfondersteuning te 
onderscheiden: de zogenaamde (1) Intelligent Tutoring Systems, die veelal gericht 
zijn op het aanbrengen en toepassen van strategieën zoals plannen of herschrij-
ven, (2) Automated Writing Evaluation en (3) Automated Essay Scoring, die teksten 
evalueren en scoren, en (4) Interactive Web Platforms, waar de schrijver in een 
pedagogische en interactieve leeromgeving informatie krijgt over schrijven in 
het algemeen en over zijn of haar tekst, bijvoorbeeld aan de hand van instructie-
video’s. De eerste drie categorieën analyseren de ingevoerde tekst meestal gede-
tailleerd aan de hand van Natural Language Processing (NLP), zoals het gebruik 
van een parser, een computerprogramma dat een zin grammaticaal ontleedt en 
analyseert. Op die manier krijgt de gebruiker gedetailleerde, inhoudelijke feed-
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back over zijn of haar tekst. De laatste categorie van de Interactive Web Plat-
forms, daarentegen, analyseert de tekst niet aan de hand van NLP-technieken, 
maar doet dat door de tekst te matchen met woordenlijsten uit een databank. 

De Schrijfhulp Nederlands sluit het meest bij die laatste categorie aan: de stu-
dent krijgt informatie over (academisch) schrijven en krijgt algemene feedback 
over zijn of haar tekst, maar de tekst wordt noch inhoudelijk, noch gramma-
ticaal geanalyseerd met uitzondering van een beperkte analyse voor de detec-
tie van passiefconstructies. Dat de Schrijfhulp geen semantische analyse van 
de tekst doet, heeft ook te maken met het oorspronkelijke doel van de digitale 
ondersteuning: de digitale Schrijfhulp is immers ontwikkeld voor alle studen-
ten van de Associatie KU Leuven, die uiteenlopende soorten (academische) 
tekstgenres zoals een onderzoekspaper, een recensie, een academisch artikel of 
een stageverslag schrijven in diverse opleidingen. Om toch tegemoet te komen 
aan de weerkerende vraag naar digitale schrijfondersteuning voor minder aca-
demische teksten, werd er in samenwerking met de Standaard en de VRT ook 
een versie ontwikkeld die meer toegespitst is op algemene schrijfnoden: De 
Schrijfassistent.

Om de verschillende soorten schrijfhulpen zoals hierboven genoemd en de 
Schrijfhulp Nederlands in het bijzonder nog meer gedetailleerd te omschrijven, 
kan er nog naar bijkomende, specifiekere kenmerken gekeken worden: de tek-
stuele elementen die worden nagekeken, de precieze focus van de Schrijfhulp 
(procesgericht of productgericht) en het type feedback (directief of niet-direc-
tief). In het volgende onderdeel komen die specifiekere kenmerken in meer 
detail aan bod.

Specifieke kenmerken

Zoals eerder gezegd kunnen studenten in de Schrijfhulp Nederlands hun tekst 
nakijken op drie niveaus (zie Figuur 2). Het eerste niveau (Structuur en samen-
hang) focust op de zogenaamde higher order concerns of tekstuele elementen gere-
lateerd aan het macroniveau van de tekst. In het tweede (Stijl) en het derde niveau 
(Spelling) kunnen studenten hun tekst nakijken op de lower order concerns of tek-
stuele elementen gekoppeld aan het microniveau van de tekst. Deze volgorde 
van higher order concerns naar lower order concerns stemt overeen met de resultaten 
van de behoefteanalysen die aangaven dat de meeste problemen in teksten van 
Vlaamse studenten zich situeren op het niveau van structuur en samenhang; pas 
in tweede en derde instantie volgen stijl, formulering en spelling (De Wachter 
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& Heeren, 2011; Tahon, 2012). Bovendien zorgt de impliciete voorkeursvolgorde 
ervoor dat studenten hun tekst eerst op structuur en samenhang nakijken. Dat 
is belangrijk, omdat het schrijven van een nieuwe tekst vooral wordt bevorderd 
door een goed begrip van de eigen tekststructuur (Wischgoll, 2016). 

Daarin verschilt de Schrijfhulp Nederlands van schrijfhulpen die ontwik-
keld zijn voor tweedetaalleerders, zoals de Schrijfhulp Academisch Engels en 
de Schrijfhulp Nederlands voor Anderstaligen. In de eerste plaats investeren 
tweedetaalleerders in vergelijking met moedertaalsprekers nog meer tijd aan de 
beheersing van grammatica, spelling (lower order concerns) en woordenschatge-
relateerde issues, vooraleer hun aandacht naar de structuur en opbouw van hun 
tekst (higher order concerns) gaat. Vanuit een technisch perspectief is tekstana-
lyse bovendien afhankelijk van de correctheid van de woorden. Spelling wordt 
daarom als eerste tekstniveau aangeboden in de Schrijfhulp Academisch Engels 
en de Schrijfhulp Nederlands voor Anderstaligen. Pas nadien kunnen studenten 
hun tekst bijvoorbeeld nakijken op structuur en samenhang. 

De Schrijfhulp Nederlands is ontwikkeld ter ondersteuning van het schrijfpro-
ces van studenten en past op die manier in de algemene tendens van een pro-
ductgerichte naar een procesgerichte benadering van schrijven (Dale & Kilgar-
riff, 2011; Fontana, Caldeira, De Oliveira, Oliveira & Osvaldo, 2006; Gikandi, 
Morrow & Davis, 2011). Voor het Engels bestaan er al diverse procesgerichte 
schrijfhulpen, zoals Amadeus (Fontana et al., 2006), Helping Our Own (Dale & Kil-
garriff, 2001) of Scientific Writing Assistant (SWAN, Kinunnen, Leisma, Machu-
nik, Kakkonen & Lebrun, 2012), die een tekst niet aan de hand van scores of 
statistieken evalueren, maar eerder focussen op diverse fasen of zogenaamde 
‘moves’ van het schrijfproces (Harris, 2006). Studenten geven bijvoorbeeld delen 
van een tekst in de schrijfhulp in, zoals het abstract of de inleiding, en worden 
zo gestimuleerd om na te denken over hun tekstopbouw en inhoudelijke samen-
hang. De feedback die dit soort schrijfhulpen genereert, is echter vaak directief 
en eerder van het juist/fout-principe. De Schrijfhulp Nederlands, daarentegen, 
geeft geen directieve feedback: mogelijke fouten op het niveau van structuur 
en samenhang, stijl en spelling worden in de tekst gemarkeerd en voorzien van 
algemene informatie, tips, voorbeelden en doorverwijzingen naar meer infor-
matie. Studenten bekijken vervolgens de gemarkeerde woorden zelf kritisch en 
toetsen die af aan de informatie die wordt gegeven. De gemarkeerde woorden 
zijn bovendien niet noodzakelijk fout. Zo worden signaalwoorden bijvoorbeeld 
aangeduid in de tekst, zodat de student kan nakijken of hij of zij er gebruikt en 
op de juiste manier. In een klein pop-upscherm wordt dan het betekenisaspect 
van het gemarkeerde signaalwoord aangegeven (Figuur 5).
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Figuur 5 Feedback en tekstmarkering voor signaal- en structuurwoorden

Studenten die meer informatie willen, kunnen die indien relevant krijgen via 
een ‘Klik hier’-knop. Voor het gebruik van signaal- en structuurwoorden krij-
gen ze dan bijvoorbeeld de lijst van Figuur 6: 

Figuur 6 Extra feedback bij signaal- en structuurwoorden via de ‘Klik hier’-knop
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De leerwinst van dit type procesgerichte feedback, eerder dan van productge-
richte evaluatie, is al aangetoond (Sorensen & Takle, 2005 in Gikandi et al., 2011; 
Wiliam et al., 2004), zeker bij vaardigheidstraining. Doordat de Schrijfhulp 
Nederlands de tekst niet beoordeelt, wordt het verantwoordelijkheidsgevoel, de 
zelfredzaamheid en de autonomie van de student gestimuleerd, wat zijn of haar 
motivatie en leerproces bevordert (Wang & Peverly, 1986; Little, 1994 in Boud, 
1988). Door de Schrijfhulp te gebruiken, monitort de student bovendien zijn 
of haar eigen leerproces terwijl hij of zij betrokken is bij de leeractiviteit. Dat 
is cruciaal voor het aanleren en efficiënt aanpassen van cognitieve strategieën 
zoals herschrijven, en het resulteert in betere teksten (Wischgoll, 2016). 

Effectiviteit en gebruikerservaring 

De effectiviteit van de Schrijfhulp Nederlands werd onderzocht in twee 
beperkte effectstudies zonder controlegroep. De twee onderzoeksvragen van 
beide studies waren (1) of het gebruik van de Schrijfhulp Nederlands op korte 
termijn leidt tot verbeteringen in een tekst op het niveau van structuur en 
samenhang, stijl en spelling en (2) hoe studenten die de Schrijfhulp Nederlands 
gebruiken hun zelfleerproces ervaren. In de eerste effectstudie werden beide 
onderzoeksvragen onderzocht bij 34 studenten uit het hoger onderwijs van de 
Associatie KU Leuven; de tweede effectstudie bevroeg 79 laatstejaarsstudenten 
uit het middelbaar onderwijs (Wyers, 2014). In de beide studies moesten de stu-
denten een eigen al bestaande tekst met behulp van de Schrijfhulp Nederlands 
herschrijven en een vragenlijst invullen die peilde naar hun schrijfmoeilijkhe-
den en het mogelijke tekstinzicht dat ze na gebruik van de Schrijfhulp kregen. 
Bijkomende focusinterviews gaven meer gedetailleerde informatie over hun 
ervaringen en hun zelfleerproces. 

Door het kleine totale aantal deelnemers en de beperkte onderzoeksopzet van 
beide studies kunnen we slechts indicaties en geen sluitende resultaten geven. 
De teksten van de studenten uit het hoger onderwijs uit de eerste studie ver-
beterden significant wat betreft het gebruik van passiefconstructies en vage 
woorden. De teksten van de studenten uit het middelbaar onderwijs vertoon-

Doordat de Schrijfhulp Nederlands de tekst niet beoordeelt, 
wordt het verantwoordelijkheidsgevoel, de zelfredzaamheid 
en de autonomie van de student gestimuleerd, wat zijn of 
haar motivatie en leerproces bevordert.
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den vooral verbetering op het niveau van structuur en samenhang, meer speci-
fiek voor zins- en alinealengte en vaak terugkerende patronen. In beide studies 
gaven de studenten aan dat het gebruik van de Schrijfhulp het inzicht in hun 
eigen tekst had verhoogd en hen stimuleerde om te reflecteren over hun eigen 
schrijfproces. Bovendien beschouwden ze de Schrijfhulp als heel relevant, 
vooral het onderdeel over structuur en samenhang.

Beide effectstudies hebben de effectiviteit en gebruikerservaringen van de 
Schrijfhulp op korte termijn en in slechts één herschrijffase van een tekst 
onderzocht. Zoals reeds is aangehaald, is de Schrijfhulp Nederlands echter ont-
wikkeld om studenten te ondersteunen tijdens hun schrijfproces en meer spe-
cifiek tijdens opeenvolgende herschrijffasen van hun tekst. Op basis van onze 
ervaringen en de gebruikersstatistieken blijkt wel dat studenten de Schrijfhulp 
herhaaldelijk gebruiken wanneer ze een tekst schrijven. Aangezien het gebruik 
van de Schrijfhulp het zelfleerproces van studenten lijkt te stimuleren op het 
moment dat ze in de leeractiviteit betrokken zijn, kunnen we aannemen dat 
studenten ook op langere termijn betere teksten zullen produceren (Wischgoll, 
2016). Die veronderstelling moet echter verder onderzocht worden in een uit-
gebreider onderzoek.

Conclusie

Schrijfondersteuning gericht op strategieën zoals plannen, structureren en 
herschrijven bevordert de schrijfvaardigheid van studenten en stimuleert hun 
zelfregulatie- en zelfleerproces, autonomie, verantwoordelijkheidsgevoel en 
motivatie. De Schrijfhulp Nederlands beantwoordt aan een reële nood voor 
dit soort van digitale schrijfondersteuning voor (academisch) schrijven in het 
Nederlands. De Schrijfhulp markeert bepaalde elementen die problematisch 
kunnen zijn in opeenvolgende versies van een tekst en voorziet de student van 
niet-directieve feedback en tips. Beperkte effectstudies hebben aangetoond dat 
teksten op korte termijn significant verbeteren op een aantal tekstuele ken-
merken en dat studenten de Schrijfhulp en de inzichten die de Schrijfhulp hen 
bijbrengt erg waarderen. In de toekomst zal een grotere effectstudie nog meer 
resultaten over het gebruik en het effect van de Schrijfhulp genereren. De ont-
wikkeling van de Schrijfhulp zelf gaat intussen ook verder. Daarbij wordt voor-
namelijk ingezet op een verfijning van de spellingcorrector.
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