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Tips voor een effectieve aanpak

Een essay schrijven

drs. Angeniet Kam 
Instituut voor Talen en Academische vaardigheden
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Programma

•Opwarmoefening
•Wie is de lezer/wat moet je schrijven?
•Hoe schrijf je effectief als team?
Pauze
•Hoe zorg je voor goede samenhang?
•Hoe overtuig je je lezer?
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Opwarmoefening (5 minuten)

• Pak je laptop/een stuk papier
• Schrijf op: Als ik een tekst schrijf dan….
• Beschrijf kort hoe jij te werk gaat als je schrijft, wat je lastig

vindt, wat je goed kunt en wat voor feedback je zoal krijgt op je 
teksten.

4

Het schrijfproces

A Cognitive Process Theory of Writing Author(s): Linda Flower and John R. Hayes 
Source: College Composition and Communication, Vol. 32, No. 4, (Dec., 1981), pp. 
365-387 
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Schrijven jullie hetzelfde essay? 
Bespreek met je schrijfgroep:

• Wat weet je over de lezers van het essay? 
• Aan welke eisen moet het essay voldoen?
• Wanneer is de deadline?
• Hoe ziet de planning voor jullie groep er (dus) uit?
• Mag je bijlagen toevoegen? Tellen die wel of niet mee in het aantal

woorden?
• Zijn er eisen met betrekking tot schrijfstijl en citatiestijl? 
• Hoe wordt het essay beoordeeld? Door wie? Op welke criteria?
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Schrijven als een team

• Overleg over de volgende praktische zaken:
• Bronnenbeheer: hoe en waar? 
• Versiebeheer: hoe en waar?
• Schrijftaken binnen schrijfteam: welke en wie?
• Stijlvoorschrijft voor alle groepsleden: welke afspraken maken jullie

over de layout, schrijfwijze van veel voorkomende termen, manier
om naar literatuur te verwijzen?
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Bronnenbeheer

• Maak afspraken over de kwaliteit van de bronnen (zie meer
hierover bijvoorbeeld in de Blackboard-cursus
Informatievaardigheden 1 en 2.

• Houd een centrale literatuurlijst bij.
• Gebruik een database, bijvoorbeeld in Endnote, Mendeley, Zotero. 

Of gewoon in Word:
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Bronnen bijhouden in Word
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Maak je eigen database in ‘Manage 
sources’

Klik op ‘NEW’ om 
een nieuw record te
maken binnen de 

database
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Kies hier wat voor
soort bron je wilt 
invoeren (boek, 
tijdschriftartikel, 
rapport, website 

enz)

Zorg dat dit vakje
aangevinkt staat, 
zodat je ziet welke

velden je moet
invullen voor een

goede literatuurlijst.
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Scroll naar
beneden om te

zien welke
velden er

allemaal zijn.

In het veld 
‘Comments ‘kun je 

opmerkingen zetten, 
citaten vermelden die 
je wilt gebruiken, een

samenvatting
opnemen enz.
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Om naar bronnen te
verwijzen in je tekst, 
moet je eerst de bron
die je nodig hebt van 
je Master list naar de 
Current list slepen.
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Via de ‘Bibliography’-
functie maakt je snel
en gemakkelijk een
literatuurlijst in de 

gewenste citatiestijl.
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Klaar!
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Versiebeheer

• Stel een bureauredacteur aan die overzicht houdt over het 
versiebeheer.

• Maak duidelijke afspraken over versiebeheer (namen bestanden, 
datering bestanden, zorgen dat duidelijk is wie wat wanneer
geschreven of aangepast heeft: logboek?).

• Schrijf samen in 1 platform (Google Drive, Latex Share, Dropbox) 
maar spreek goed met elkaar af wie welke rechten heeft in welke
documenten.
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Schrijftaken binnen schrijfteam

Verdeel de taken binnen jullie schrijfteam.

• Hoofdredacteur
• Bureauredacteur
• Eindredacteur
• Schrijver
• Reviewer
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Stijlboek

Maak een stijlboek dat voor iedereen toegankelijk is. Noteer daarin
afspraken over: 
• Layout (lettertype, witregels boven en onder kopjes, plaats van 

het paginanummer, nummering van figuren en tabellen enz)
• Schrijfwijze van vaak voorkomende woorden en begrippen

(bijvoorbeeld: gebruik van afkortingen)
• Stijl (academisch objectief of persoonlijk, journalistiek of zakelijk)
• Citatiestijl: welk systeem voor literatuurverwijzingen gebruiken

jullie?

Voorbeeld van een conclusie
Stijl in essay: op het raakvlak
van academisch en journalistiek

“But the risks are very high, what if my data will be stolen of some 
teenager is steering my vehicle while I’m on the highway?!” What 
if, what if.. Although risks should preferably be avoided, the 
adoption of driverless vehicles is full of them. However, the risks do 
not outweigh the benefits, as driverless vehicles open the gate for 
large-scale car-sharing, leading to lower emissions of greenhouse 
gases by the vehicle fleet. Also, the number of fatal car accidents 
will drop, as computers can react faster to sudden situations. Many 
other benefits can be gained too. As Thierer and Hagemann (2014) 
concluded their paper that there has to be made a trade-off 
between ‘permissionless innovation’ and the precautionary principle, 
they also state that “the best-case scenarios will never develop if 
we are gripped by fear of the worst-case scenarios and try to 
preemptively plan for them with policy interventions.” We should all 
learn a lesson from this.  
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Samenhang in de tekst: 
een beetje theorie

Lezers zoeken naar samenhang op drie niveaus in de tekst:
- Grote structuur: hoofdstukken en paragrafen (vaste

tekststructuren/ordeningsprincipes)
- Tussen alinea’s onderling (ordeningsprincipe)
- Binnen alinea’s (kernzin/uitwerking van kernzin)
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Opbouw essay

Inleiding
• Situatie
• Complicatie
• Centrale vraag/doelstelling/probleemstelling
• Overzicht van de inhoud

Kern in verschillende paragrafen, eventueel subparagrafen en
alinea’s (zorg voor informatieve koppen)

Conclusie
• Herhaling centrale vraag/doelstelling/probleemstelling
• Antwoord op centrale vraag
• Mooie uitsmijter
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Tips voor een goede ordening - 1
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Tips voor een goede ordening - 2
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Samenhang binnen alinea’s

• Kernzin
• Uitwerking van de kernzin
Zie: http://www.taalwinkel.nl/schrijfproces/de-opbouw-van-een-
alinea/
• Signaalwoorden: opsomming, argumentatief, tegenstelling
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Soorten kernzinnen

Aankondigende kernzin
• Voorbeeld: De gemeente Rotterdam moet drie obstakels

overwinnen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Ten 
eerste…, Ten tweede…, Ten derde…

Stellende kernzin
• Voorbeeld: Bij uitnodigingsplanologie legt de gemeente een

globaal plan op tafel met een bestemming voor een gebied, 
waarna particuliere partijen uitgenodigd worden om initiatieven
aan te dragen. Voorbeelden van dit soort gebiedsontwikkeling
zijn…
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Standpunten onderbouwen met 
behulp van bronnen

• In 2016 beweerde Guldenmond dat een essay een goede
toetsvorm is.

(chronologie centraal)

• Guldenmond (2016) beweerde dat een essay een goede
toetsvorm is.

(auteur centraal)

• Het feit dat een essay een goede toetsvorm is (Guldenmond, 
2016)...

(boodschap centraal)
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TUlib
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Ter afsluiting: tips

• Maak duidelijke, meetbare afspraken over de schrijftaken in de 
groep.

• Plan en organiseer het schrijfproces strak. Dat scheelt stress!
• Houd bronnen op een centrale plek bij, liefst in een database 

waar iedereen bij kan.
• Maak een stijlboek.
• Zorg voor goede samenhang van de tekst op alle niveaus

(hoofdstuk/paragraaf/alinea)
• Gebruik bronnen om je argumenten te onderbouwen.
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Materialen voor zelfstudie

Blackboardcursussen: 
Informatievaardigheden 1 en 2 (over beheren van bronnen, 
betrouwbaarheid van bronnen, voorkomen van plagiaat en 
dergelijke)

Websites: 


