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Deel 13   Lezen en creatief schrijven combineren 
   op de basisschool 
   Achtergronden en praktische tips voor leerkrachten 



Zo wordt schrijven een feestje 

Veruit de meeste basisschoolleerlingen vinden 
het leuk om voorgelezen te worden, of, als ze 
iets ouder zijn, om zelf te lezen. Schrijven vinden 
kinderen meestal minder aangenaam; 
schrijftaken op school zijn voor hen vaak saai of 
moeilijk. 
Heel gek is dit niet. Basisschoolleerlingen leren 
met schrijven een nieuwe, ingewikkelde 
vaardigheid. Ze moeten letten op spelling, 
grammatica en leesbaarheid. Houd dan nog maar 
eens aandacht over voor de inhoud, laat staan 
voor plezier. 

Hoe maak je schrijven aantrekkelijk voor 
basisschoolleerlingen? Onze oplossing: door 
lezen en creatieve schrijftaken te combineren in 
het taalonderwijs, en daarbuiten. De praktijk-
ervaringen hiermee zijn zeer goed. Lezen en 
schrijven versterken elkaar, waardoor beide 
activiteiten gemakkelijker en interessanter 
worden. Door lezen en schrijven samen te 
onderwijzen, kunnen de taalvaardigheid en 
geletterdheid van kinderen groeien.

Maar hoe pak je zoiets aan? Hoe krijg je kinderen 
aan het schrijven? Hoe zorg je dat de veelschrijvers 
weer ophouden? En waar haal je de tijd vandaan? 
Deze brochure biedt antwoorden en tips. 

 



Waarom creatief schrijven?
Wie creatief schrijft, maakt persoonlijke of fantasievolle teksten; 
op speelse wijze, maar met aandacht voor de vorm (Janssen & 
Van den Bergh, 2010). Kinderen kunnen zichzelf zo uitdrukken, 
hun gedachten structureren, en hun verbeelding aan het werk 
zetten. Volgens schrijfdocent Mariet Lems kan een kind hiermee 
niet vroeg genoeg beginnen, zodat het ‘zijn eigen originaliteit 
niet verleert, maar leert te gebruiken in taal en beeld’ (Lems, 
2013, p. 16). Ook andere schrijfdocenten zijn enthousiast over de 
effecten van creatief schrijven. Het zou het taalgevoel van 
leerlingen, hun tekstbegrip, leesplezier en zelfvertrouwen 
vergroten (bijv. Austen, 2005). 

Veel onderzoek naar het effect van creatief schrijven op lezen is 
er niet, maar het onderzoek dat er wel is, laat zien dat leerlingen 
door creatieve schrijfopdrachten sterker emotioneel betrokken 
raken bij literaire teksten (bijv. Denner, Pickards, & Albanese, 
2003; Janssen & Braaksma, 2016). Door schrijfopdrachten in het 
algemeen gaan leerlingen de teksten die ze moeten lezen beter 
begrijpen, vooral als de leerkracht heldere instructies geeft over 
de opdracht en als leerlingen aangemoedigd worden na te 
denken over wat ze schrijven (Graham & Hebert, 2010). Terwijl 
spelling en grammatica, als kinderen die eenmaal beheersen, 
weinig meer toevoegen aan de ontwikkeling van geletterdheid, 
blijven vertellen en schrijven dat wel doen (Kennedy et al., 2012). 
Daarom is het belangrijk ruimte in te bouwen voor schrijflessen 
waarin niet de spelling, maar de betekenis van het geschrevene 
vooropstaat.

TIP: 
Maak de schrijfopdrachten niet te lang. Korte schrijfopdrachten 
zijn overzichtelijker voor leerling én leerkracht. De beperkte 
omvang helpt zowel leerlingen die moeilijk op gang komen, als 
leerlingen die maar niet kunnen ophouden met schrijven. 

Waarom lezen en creatief schrijven samen onderwijzen? 
Basisschoolleerlingen die vaker worden voorgelezen en/of die 
zelf lezen, gaan beter en met meer gemak schrijven. Uit onder-
zoek blijkt:

• De kwaliteit van de schrijfproducten van basisschoolleerlingen 
neemt toe als ze meer (literaire) verhalen lezen of voorgelezen 
krijgen (zie Kieft, 2004; Krashen, 2004). 

• Kinderen verwerken literaire elementen uit de teksten die ze 
gelezen hebben in hun eigen teksten (zie Kieft, 2004).

• Kinderen die moeite hebben met lezen, kunnen via het zelf 
vertellen en opschrijven van een verhaaltje de betekenis en 
opbouw van een door een ander geschreven tekst beter 
doorzien (Anderson & Briggs, 2011).

• Taalzwakke basisschoolleerlingen die meededen aan De 
Schoolschrijver - een traject van een half schooljaar waarbij 
kinderboekenschrijvers met leerlingen lezen en creatief 
schrijven - kregen meer leesplezier, meer zelfvertrouwen en 
gingen beter schrijven (Kieft & Damstra, 2016). Een meerder-
heid van de leerkrachten die meededen aan De Schoolschrijver 
vond bovendien dat de creativiteit en taalvaardigheid van 
leerlingen waren toegenomen (Mol, Boerma, Dekker, & Jolles, 
2015).

Bijkomend voordeel van het combineren van lezen en schrijven in 
de taallessen: in relatief weinig tijd komen zo verschillende 
vaardigheden aan bod. 

TIP: 
Kom je tijd tekort? Dan kun je creatief schrijven ook buiten het 
taalonderwijs inzetten, bijvoorbeeld in opdrachten over biologie 
of geschiedenis (zie Van Norden, 2014).



Hoe dan?  
Een stappenplan om direct te beginnen

Van tevoren:
1. Bepaal het onderwerp. Is er recentelijk iets gebeurd of gaat er 

iets gebeuren waar de kinderen mee bezig zijn (bijv. storm, 
kerst, Koningsdag)? Over welk onderwerp heeft iedereen in 
de klas wel iets te zeggen (bijv. dieren, je kamer, spullen 
kwijtraken)?

2. Bepaal het soort tekst dat jullie gaan schrijven. Lems (2013) 
heeft hier veel tips voor. Een voorbeeld van een eenvoudige 
dichtvorm is het triolet (een gedicht van acht regels waarbij 
de vierde en zevende regel dezelfde zijn als de eerste; zie 
punt 6 hieronder). Maar je kunt kinderen ook vijf woorden of 
zinnen laten opschrijven naar aanleiding van het onderwerp 
en daar een verhaal mee laten maken. 

3. Bepaal of je extra materiaal kunt meenemen: een prenten-
boek of gedicht over het onderwerp, en/of een ‘zintuigen-
blad’. Een zintuigenblad is een simpel A4’tje waarop de 
zintuigen zien, horen, ruiken, proeven en tasten met icoontjes 
aangegeven staan (Lems, 2013, p. 324). Het kan een enorme 
steun zijn bij het schrijven (zie punt 5 hieronder).

In de klas:
4. Praat samen met de leerlingen over het onderwerp waarover 

ze gaan schrijven. Hierbij kun je een toepasselijk stukje 
voorlezen, en/of vertellen over een eigen ervaring. 

5. Laat kinderen op het zintuigenblad onder elk zintuig iets 
opschrijven over het onderwerp. Bijvoorbeeld: toen ze voor 
het laatst op vakantie waren, wat zagen ze toen, wat hoorden 
ze, wat roken ze, hebben ze ook iets geproefd, en iets gevoeld?

6. Aan de hand van de zinnen en woorden die ze hebben 
opgeschreven, kunnen de kinderen hun tekst maken. Bij het 
triolet, bijvoorbeeld, kan de plek waar ze op vakantie waren 
de eerste, vierde en zevende regel zijn (‘Op het strand in 
Marokko’). De tweede zin kan iets zijn wat ze zagen, de derde 
wat ze hoorden, de vijfde wat ze roken, de zesde wat ze 
proefden en de achtste wat ze voelden, of een algemene 
conclusie.

7. Laat de kinderen die dat willen hun tekst voorlezen. Deel 
complimentjes en eventueel opbouwende kritiek uit. Als de 
klas al weet hoe je feedback moet geven, kan iedereen 
hieraan meedoen.

TIP: 
Moedig verlegen kinderen die een mooie tekst hebben gemaakt 
aan om die voor te lezen. Je kunt aanbieden dat jij de tekst 
voorleest. 

8. Als de tijd en het niveau van de kinderen het toelaten: laat ze 
hun tekst verbeteren.

9. Als de klas het goed vindt en de opdracht geslaagd was: 
presenteer de teksten, door ze te bundelen of op te hangen. 
Zo kunnen de leerlingen na het schrijven elkaars teksten 
lezen, ervan leren en ervan genieten.

TIP: 
Voor de allerjongste leerlingen, die nog niet kunnen schrijven, is 
de ‘taaltekening’ een goede manier om te beginnen met creatief 
schrijven (zie Lems, 2013). Hierbij vertelt het kind het verhaal 
dat bij de tekening hoort aan de leerkracht, die het vervolgens in 
korte zinnen opschrijft. Als het kind het eens is met het verhaal, 
kan het bij de tekening geschreven worden.



Methoden en projecten ter inspiratie

De laatste paar jaar lijkt het enthousiasme voor creatief schrij-
ven in het onderwijs te groeien. Veel lesboeken geven al 
voorbeelden van creatieve schrijfopdrachten, maar die zijn niet 
altijd even uitgebreid of helder. Voor wie meer wil, zijn dit enkele 
voorbeelden van methoden en projecten (voor een langere lijst, 
zie Stichting Lezen-rapport Zo fijn dat het niet fout kan zijn, 
2017):

• Laat maar Lezen: onlinelessenreeks creatief schrijven voor het 
basisonderwijs. Ontwikkeld door voormalig docent Neder-
lands en taaldidactiek Annelies Karelse  
(zie: www.laatmaarlezen.nl). 

• Het Poëziepaleis: kenniscentrum voor poëzie voor en door 
kinderen en jongeren. Organiseert de wedstrijd ‘Kinderen en 
Poëzie’. Verzorgt daarnaast workshops en publiceert lesmate-
rialen en dichtbundels (zie: https://www.poeziepaleis.nl/). 

• De Schoolschrijver: traject voor basisscholen waarbij een 
kinderboekenschrijver met een aantal klassen activiteiten 
onderneemt rondom verhalen, zoals (voor)lezen, schrijven en 
praten over boeken (zie: www.deschoolschrijver.nl). 

• Weten waar de woorden zijn: met dit boek uit 2013 (herziene 
druk; oorspr. 2010) vol tips en stappenplannen legde schrijf-
docent Mariet Lems haar lessen vast. Bedoeld voor leerkrach-
ten die de stelopdrachten in hun taalmethoden willen 
aanpassen of vervangen.

 

TIP: 
Bedenk en benadruk dat kinderen het niet ‘fout’ kunnen doen. 
Het gaat erom dat ze zich vrij voelen hun gedachten en gevoe-
lens uit te drukken, niet dat ze perfecte zinnen schrijven.
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Meer informatie?

Voor meer informatie over creatief schrijfonderwijs 
en de effecten van schrijven op lezen, zie ons 
rapport Zo fijn dat het niet fout kan zijn (2017), te 
downloaden op www.lezen.nl. 
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