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Thema  

Sollicitatiebrief schrijven  
Het thema van onze lessenserie is het schrijven van een sollicitatiebrief. De docent kan ervoor kiezen 
om de onderdelen ‘het voeren van een sollicitatiegesprek’ en ‘het presenteren van jezelf’ aan deze 
lessenserie te verbinden. Op deze manier wordt er tijdwinst, samenhang en een doorgaande lijn 
gecreëerd. 
In deze lessenserie krijgen leerlingen handvatten aangereikt om na te denken over vormen van en 
normen voor taal. Ze bepalen binnen de lessen welk taalgebruik in een gegeven situatie optimaal is. Ze 
leren analyses te maken van hun eigen taaluitingen en die van anderen (bijlage 1). Daarmee kunnen 
ze zich ontwikkelen wanneer ze in hun (vervolg-)studie of toekomstig beroep soortgelijke opdrachten 
krijgen. 
 

Doelgroep  

De klas  
Één van ons heeft de lessenserie uitgevoerd in twee derdejaars groepen van het vmbo, een 3 
basisklas en een 3 kaderklas. De basisklas telt 18 leerlingen, de kaderklas 27 leerlingen. De basisklas 
bestaat uit op één meisje na uit allemaal jongens, de kaderklas telt zes meisjes. De leerlingen volgen 
allemaal de richting Techniek. In de basisklas zit één jongen die recht heeft op NT2-lessen. De leeftijd 
is 14-15 jaar, met enkele oudere leerlingen. Het zijn erg drukke klassen in de bovenbouw Techniek. De 
klassamenstelling in leerjaar 3 is nieuw, omdat de leerlingen nu de eindrichting volgen die zij hebben 
gekozen. Voor de theorielessen worden sommige stamgroepen samengevoegd. Het klasklimaat is 
positief. De leerlingen zitten in de puberteit en zijn allen druk bezig hun stempel te drukken om de 
andere sekse te imponeren. De leerlingen kunnen de aandacht beperkt bij de les houden; het is een 
prikkelgevoelige klas, die het nut van Nederlands niet direct inziet. Ze hebben drie lesuren Nederlands 
in de week. Afwisseling in de les stellen de leerlingen op prijs; het zijn doeners. De school beschikt 
beperkt over laptops en heeft per kerngroep een open leerplein. Iedere ruimte heeft een whitebord en 
de meeste lokalen hebben ook een (werkend) digibord of scherm.  

 

Probleemanalyse 

De school werkt met de methode Nieuw Nederlands, 6e editie. Deze is synthetisch, deductief van aard. 
De leerstof is opgeknipt in losstaande onderdelen. De aanpak binnen de methode is er een van theorie 
uitleggen en middels vraag-antwoord en invuloefeningen komen tot een groter beeld aan de hand van 
verschillende van elkaar losstaande leerteksten. Vragen en teksten hebben per deelitem weinig relatie 
tot elkaar. Het totaalbeeld ontstaat pas laat na het doorlopen van de separate opdrachten. De 
tijdspanne tussen de deelvaardigheden is bij het opvolgen van de methode relatief groot, waardoor 
leerlingen de deelvaardigheden niet op elkaar betrekken. De leerlingen worden niet echt gegrepen 
door het duiken in taal, mogelijk omdat de leerlingen meteen overschakelen op de automatische piloot 
en niet echt bezig zijn met de lesstof. Bovendien nodigt de methode niet uit om eigen ervaringen in te 
brengen of te werken vanuit eigen ervaringen. 
 
Het schrijven van een sollicitatiebrief, jezelf leren mondeling presenteren, een zakelijk e-mail opstellen: 
het komt allemaal aan bod in de methode, maar erg verspreid over de verschillende hoofdstukken met 
een accent op geïsoleerde deelvaardigheden. De reflectie is vooral gericht op het schrijfproduct, 
waarbij het schrijfproces en de tekstwording weinig aandacht krijgen. In de praktijk van de school 
worden de daadwerkelijke productieve schrijf- en spreekopdrachten veelal overgeslagen in verband 
met tijdgebrek. De leerlingen hebben er weinig oefenmomenten in, terwijl het wel een belangrijk 
onderdeel is in het schoolexamen en – zij het beperkt – het centraal examen (Van Os, 2018).  
 

 

Onderdeel A: Lesontwerp  
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De fragmentatie belemmert bewuste taalvaardigheid, dat wil zeggen: vaardigheid die steunt op kennis 
en inzicht in taal en taalgebruik. De afgelopen jaren signaleert het vervolgonderwijs hiaten bij een deel 
van de vmbo-leerlingen op het gebied van taal bij begrijpend lezen, woordenschat, spelling en 
schrijfvaardigheid (Hofman & Spijkerboer, 2009; VO-raad, 2010; Meesterschap Nederlands, 2018; 
Raad voor de Nederlandse taal en letteren, 2015). Bonset en Braaksma merkten in hun reviewstudie in 
2008 over de gesteldheid van schrijfvaardigheid in het voortgezet onderwijs enerzijds al op: "De 
conclusies van de onderzoekers over de gemiddelde schrijfprestaties van de leerlingen zijn somber: 
deze liggen onder de norm van wat onderzoekers en bevraagde panels wenselijk achten" (p. 129). 
Anderzijds tekenden zij hierbij aan dat schrijfvaardigheid lastig of niet kwantificeerbaar is en de aanpak 
van schrijfonderwijs en de wijze van toetsen overal verschillend zijn, waardoor scores lastig zijn te 
interpreteren. Voor leerlingen én studenten is schrijfvaardigheid een metier dat een belangrijk knelpunt 
vormt (De Vries & Van der Westen, 2008; Berckmoes & Rombouts, 2009; Bonset, 2015). Recent 
onderzoek toont aan dat goede schrijfvaardigheid essentieel blijkt te zijn voor studiesucces en er gaan 
daarom in toenemende mate stemmen op voor meer aandacht voor schijfonderwijs (VO-raad, 2010; 
Nederlands Nu! Sectiebestuur Nederlands Levende Talen, 2018). Leerlingen hebben behoefte aan 
begeleiding (De Wachter & Heeren 2012).  

 

Omslag 

Onderzoek van Hayes en Flower (1980) luidde destijds een kentering in voor het schrijfonderwijs. Een 
omslag van een productgerichte naar een procesgerichte aanpak. Hieronder wordt verstaan dat 
leerlingen moeten leren hoe ze een schrijftaak kunnen aanpakken. Een dergelijke benadering wordt 
ook strategisch schrijfonderwijs genoemd (Hayes en Flower, 1980). Bonset en Braaksma halen 
onderzoek van Van de Ven, Martens en Imants (2005) aan, dat aangeeft dat leerlingen geen verband 
met teksten en schrijven buiten de school zien en menen weinig van het schrijfonderwijs op te steken. 
Tegenwoordig wordt door scholen en docenten de voorkeur gegeven aan het vertrekken vanuit een 
brede geïntegreerde visie op schrijfvaardigheid, waarbij de communicatieve effectiviteit voorop staat, 
omdat in het kielzog daarvan meer en beter aan vormelijke eisen wordt voldaan (Jansma,Leenders, & 
Van Kleunen, 2012). Bonset & Hoogeveen (2007, p. 54) veronderstelden dat in het onderwijs meer 
gefocust moet worden op het planningsproces; zij stelden in een vervolgonderzoek (2015) vast dat de 
aanwezigheid van plannings- en revisievaardigheid bij leerlingen inderdaad positief samenhangt met 
zowel hun schrijfproces als ook de kwaliteit van hun teksten. Graham en Perin (2007) concludeerden 
op basis van een meta-analyse dat het aanleren van een schrijfstrategie de grootste bijdrage levert aan 
beter schrijven. Het zicht op het geheel ontbreekt bij aanvang van het aanpakken van een nieuw genre. 
Dit kan verbeteren door meer uit te gaan van ‘een hele taak leren‘, zodat een leerling beter weet wat 
hem achtereenvolgens te doen staat: eerst tijd besteden aan het verzamelen van informatie, nadenken 
over de indeling, een concept maken en dat vervolgens, minsten één keer bewerken (Graham, & Perin, 
2007). De instructie en ondersteuning in middelen mag hier sterk op worden ingezet. (Zimmerman, & 
Kitsantas, 2002; Rijlaarsdam et al., 2008). Dat kan met aanpassingen makkelijk worden gerealiseerd, 
door bijvoorbeeld leerlingen te vragen een tekstplan op te stellen. 
Kieft en Rijlaarsdam (2015) categoriseerden schrijvers in ‘ingenieurs en planners (schema’s en 
schrijflijstjes), in bouwers en schavers (al schrijvend genereren, in mixers (een combinatie van 
voorgaande twee)) en in dummies (leerlingen die nog geen eigen stijl hebben). Leerlingen verschillen 
aldus in de strategie die bij hen past. Welke leerling het beste gedijt bij welke benadering is nog niet 
onderzocht. In een klas heb je ze allemaal! 

 

Herontwerp 

Hierboven zijn al een aantal aandachtspunten genoemd voor de taakinrichting. Bonset, De Boer en 
Ekens (2015) melden eveneens een aantal ontwerpprincipes die wij toepassen. Te noemen: maak 
leerlingen eigenaar en geef ze een actieve rol in de taalverwerving. Bied hen keuzemogelijkheden die 
aansluiten bij hun interesses, laat hen samenwerken, kies voor een realistische context van teksten en 
laat leerlingen een metastandpunt innemen bij het beoordelen van teksten. Stimuleer ze om hardop te 
denken. Integreer nieuwe kennis met voorkennis (situatiemodel) en werk vooral ook aan motivatie. 
Leer hen aan steeds te werken met een tekstplan, zowel bij lezen als bij schrijven. Laat hen zoveel 
mogelijk zelf doen. Meer zelfwerkzaamheid kan worden neergelegd bij een leerling of groepen 
leerlingen voor de inhoudswerving. Laat leerlingen meer informatie zelf verzamelen. Het zelf 
aandragen verhoogt het eigenaarschap en de intentie om goed te willen schrijven (Gilbert & Graham, 
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2010; Peters & Van Houtven, 2010). Waarom de contexten voor de opdrachten fictief aanbieden, terwijl 
er allerlei schrijftaken voor het oprapen liggen in de directe omgeving? 
 
We hebben gekozen voor een herontwerp van een bestaande schrijfopdracht en het bij elkaar plaatsen 
van modulen, zodat lezen-spreken-schrijven geïntegreerd aan bod komen en er sprake is van een 
diepere verwerking door de verschillende fasen van de onderwijscyclus (Burns & Joyce, 1991) te 
doorlopen. Dit vereenvoudigde model gaat ervan uit dat schrijven bestaat uit drie deelprocessen met 
daarbij ingezette strategieën: 1. plannen (bedenken, inhoud en structuur bouwen, doel bepalen, 
informatie genereren en organiseren) 2. verwoorden en 3. reviseren. Het is een werkwijze die ervaren 
schrijvers doorgaans hanteren: eerst tijd besteden aan het verzamelen van informatie, nadenken over 
de indeling, een concept maken en dat vervolgens, (liefst meerdere malen) bewerken. Onderzoek van 
Rijlaarsdam et al. (2008) liet zien dat leerlingen in de praktijk minder dan 9% van de tijd besteden aan 
lezen en reviewen van wat ze hebben geschreven. Aan het eigenlijke schrijven gaat een fase vooraf, 
het voorbereidend schrijven met inquiry-based learning activiteiten (zoals criteria opstellen voor het 
schrijfproduct, hypotheses opstellen bij het uit te werken onderwerp, een construct maken van de 
gevonden informatie vóór het schrijven en vooraf een outline opstellen (een hiërarchisch geordend 
lijstje van tekstideeën). De leerling doorloopt een cyclus van interpretatie, productie en reflectie. De 
fasen wisselen elkaar continu af en beïnvloeden elkaar (bijlage 2).  

 

Wat gaan we doen?  

Wij kiezen voor een inductieve aanpak waarin de leerlingen zelf een aantal routines ontdekken die van 
belang zijn bij zakelijk schrijven. Al in een vroeg stadium weten de leerlingen dat het gaat om het 
produceren van een zakelijke brief. De leerlingen bemerken al snel dat het verwoorden van 
processtappen om tot een product (de brief) te komen, een belangrijk onderdeel daarvan is. Ze ervaren 
zogezegd dat het spel net zo belangrijk is als de knikkers. Ze lezen, luisteren, spreken (verwoorden) 
kijken naar en schrijven. Delen, denken en passen toe. De leerlingen gaan ontdekkend lerend te werk. 
De leerlingen voeren zelf denkhandelingen uit. Fasegewijs worden kenmerken van het genre 
ingekleurd naar het didactisch model van Klausmeijer (leerpsychologie) zoals beschreven in Taal & 
Didactiek: Taalbeschouwing (Huizenga, 2001). Er wordt een beroep gedaan op analyseren, relateren, 
vergelijken, classificeren, generaliseren en herordenen (Huizenga, 2001).  
In de lessenserie is nadrukkelijk ruimte gemaakt voor peerfeedback, zij het dat deze verpakt is in een 
rollenspelachtige opzet, waarbij zij al doende de criteria en kenmerken verkennen en wegen. De 
gedachte is dat wat je zelf ontdekt, dat je dat beter onthoudt. Dergelijke informatie wordt beter verwerkt 
in de hersenen (Van de Pol, Volman, Oort & Beishuizen, 2014). De leerlingen doen onderwijl een 
waarneming over taal die van praktische waarde is. Ze kunnen het product omvormen en inzetten 
buiten de schoolsetting bij het solliciteren naar vakantiebanen.  
 

Waarom gaan we dat doen?  

Dit programmaonderdeel leent zich goed voor afwisselende werk- en opdrachtvormen, wat tegemoet 
komt aan verschillende leerlingkenmerken (Schoots-Wilke & Vroonhoven, 2011). De kernwerkvorm is 
de groepsvorm, waarbij de leerlingen zich verplaatsen in de positie van toekomstig werknemer en 
waarbij zij ook oog krijgen voor de afwegingen die een werkgever maakt als het gaat om het 
aantrekken van vakmensen op basis van een sollicitatiebrief.  
 

Hoe gaan we dat doen?  

Om tegemoet te komen aan de verschillende leerstijlen en intelligenties variëren we in werkvormen 
zoals: het komen tot een gezamenlijke aanpak in viertallen, het uitvoeren van een rollenspelelement, 
het vertellen over eigen ervaringen, het doen van observaties, het schriftelijk verwoorden van 
vaardigheden, het onder de loep nemen van interesses en talenten, het geven van opbouwende kritiek 
en taalbewust formuleren. Hierin speelt het leren gebruiken van ‘de taal van feedback geven’, het 
ontwikkelen van een metataal (Rijlaarsdam, Groeneweg & Weijers, 1984) waarmee je kunt spreken 
over teksten, een grote rol. Een en ander wordt ondersteund met schriftelijk materiaal, een toelichting 
op het digibord en beeldmateriaal. Leerlingen leren reflecteren op (hun eigen) teksten tijdens het 
proces (Bonset, 2015). Als leerlingen in meer jaren met (dezelfde) rubrics werken, zal de inzet hiervan 
steeds gemakkelijker gaan, omdat leerlingen routine hierin ontwikkelen. 
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Een inductieve manier van werken zijn deze leerlingen niet gewend en een dergelijke aanpak valt 
enigszins buiten hun comfortzone. Deze leerlingen zijn naar de leerstijlen van Vermunt (1992) 
reproductiegericht dan wel ongericht in de manier van leren. Zij rekenen het niet tot hun taak om het 
eigen leerproces te reguleren of verwachten daar weinig heil van. Reflectie op het eigen leerproces en 
een inductieve werkwijze biedt leerlingen op een indirecte wijze de mogelijkheid zich te ontwikkelen 
naar een stijl die ze meer mogelijkheden biedt. Het gestructureerd inbouwen van meer autonomie voor 
leerlingen in hun leeractiviteiten verhoogt de leerbereidheid. Externe sturing is daarbij essentieel om de 
overgang tot een glijdende te maken: een autonomie-ondersteunende structuur. Feedback geven is 
daarbij een krachtig middel (Geyskens, Donche & Van Petegem, 2010). Onderzoek laat zien dat ook 
leerlingen met gemiddeld een matige schrijfvaardigheid met succes kunnen worden ingezet als 
beoordelaars van teksten (Miller, & McCradle, 2010). 
 
In een klas is er bij iedere leerling sprake van een eigen grillige leerweg voor de verschillende aspecten 
van tekstkwaliteit. Wagner et al. (2011) en De Wachter en Heeren (2012) attenderen op het gegeven 
dat er een negatieve correlatie bestaat tussen spelling (accuraatheid) en grammatica (correctheid) 
enerzijds en aspecten van tekstopbouw anderzijds; alsook tussen spelling en grammatica enerzijds en 
complexiteit op zinsniveau anderzijds. Accent leggen op spelling en grammatica gaat ten koste van 
meer complexe tekstaspecten, die een tekst veelal tot een rijkere tekst maken. Vandaar dat wij 
vertrekken vanuit de communicatieve effectiviteit (doel- en publiekgerichtheid, aansprekendheid en 
aantrekkelijkheid) stijlelementen, alsook het aantal inhoudselementen in de tekst en de uitwerking van 
de inhoud in relatie tot de vacaturevereisten met aandacht voor referentiële cohesie: het gebruik van 
verwijswoorden, de structuur in de tekstopbouw en een coherente alineaopbouw. Pas in een later 
stadium vragen we aandacht voor syntactische- en spellingscorrectheid van woorden, zinnen en 
zinsbouw. 
 

Leerlingdoelen (kennis, houding, vaardigheden) 

Product  

Aan het einde van de lessenserie hebben de leerlingen door een inductieve werkvorm een 
sollicitatiebrief geschreven volgens the state of the art en beschikken zij over basismateriaal om naar 
de toekomst toe eigenhandig de basisbrief aan te passen op een nieuwe sollicitatiekans.  
 
Proces  
De didactiek bestaat uit de volgende stappen:  

1. verkennen van eigen ervaringen met werk en solliciteren; 
2. analyseren van advertenties; 
3. verkennen en uitdiepen van essenties;  
4. introduceren en bespreken van samenhangende begrippen; 
5. aanleren en toepassen van strategieën (werken met tekstkader); 
6. onderhandelen betekenis en gebruik binnen de context. 

 

Beginsituatie 
Aansluiting bij eerdere lesstof en voorkennis 
De leerlingen hebben dit schooljaar en gedurende de voorliggende jaren al geleerd 
over de structuur van teksten (inleiding, midden, slot; kernzinnen, onderwerp en 
hoofdgedachte). Over genres in teksten (amuseren, informeren, instrueren, 
overtuigen, tot handelen aanzetten) over het inzetten van leesstrategieën 
(oriënteren, verkennen, globaal lezen, verdiepend lezen, intensief lezen, studerend 
lezen) en over het gebruik van leestekens en tekstdoelen in relatie tot doelgroepen. 
Ook het schrijven van een korte zakelijke e-mail (klacht) is aan de orde gekomen, 
evenals aandacht voor tekstdoel, publieksgerichtheid en vormkenmerken. 
Daarnaast zijn de leerlingen bekend gemaakt met signaalwoorden.  

Kerndoelen 
Volgens het ‘Referentiekader taal en rekenen’ zijn er voor het onderdeel taal 4 
verschillende domeinen: mondelinge taalvaardigheid, leesvaardigheid, 
schrijfvaardigheid en taalverzorging. Elk domein is op vier niveaus beschreven, 
niveau 1F, 2F, 3F en 4F. Wettelijk is bepaald dat leerlingen aan het eind van het 
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vmbo referentieniveau 2F moeten hebben bereikt (Wet referentieniveaus 
Nederlandse taal en rekenen, 2010). Aan het einde van leerjaar 3 is het streven 
dat leerlingen op het niveau naar 2F zitten en daarin nog kunnen verdiepen in het 
vierde leerjaar. Dit is van belang, omdat de pedagogisch-didactische benadering 
op zowel mbo als havo behoorlijk zware eisen stelt aan de taalvaardigheid van 
leerlingen bij doorstromen. Zie bijlage 1. 

Referentie-

niveaus 

 

Zakelijke teksten lezen (met formeel taalgebruik) valt formeel onder 3F, maar door 
de structuur die in de lesserie geboden wordt en de specifieke invalshoek is het 
materiaal inzetbaar naar niveau 2F. Genre: verzoek. Tekstsoort: zakelijke brief 
schrijven, reviseren, feedback geven. Referentieniveau 2F.  
Zakelijke teksten schrijven aan de hand van standaardformuleringen. Middels een 
eenvoudige lineaire structuur produceert de leerling een eenvoudige zakelijke 
sollicitatiebrief (schriftelijk verzoek) trouw blijvend aan het doel van het 
schrijfproduct, waarbij het woordgebruik en de toon zijn aangepast aan het publiek. 
Het referentiekader taal geeft naast de teksttypen aan wat leerlingen bij het 
schrijven precies moeten kunnen: samenhang, afstemming op doel, afstemming op 
publiek, woorden, taalverzorging en leesbaarheid (Expertgroep doorlopende 
leerlijnen Taal en Rekenen, 2009). Zie bijlage 1. 

Lesdoel 

(kennen/ 
kunnen) 

Les 1  
Leerlingen ontwikkelen inzicht in factoren die het concrete taalgebruik bepalen. Zij 
vertalen abstracte begrippen zoals competenties en functie-eisen naar concrete 
activiteiten en vaardigheden in relatie tot henzelf. Zij brengen deze onder in een 
tekstkader en overwegen de structuur van een zakelijke tekst. Ze reflecteren op 
genrekenmerken (formeel taalgebruik) en ondervinden dat er een directe relatie is 
tussen de taaluiting en vormaspecten (metalinquistisch niveau). De leerlingen 
ervaren dat planmatig werken (vraagstelling, ‘antwoord’, controle) tot een beter 
product leidt. 
Les 2 
Leerlingen oefenen in het beoordelen van zakelijke brieven en het geven van 
feedback aan de hand van rubrics, gericht op genrekenmerken (zie bijlage 11). 
Leerlingen ondervinden hoe een bepaalde formulering in een brief overkomt op de 
ontvanger en ervaren houvast aan het format van een zakelijke brief (zie bijlage 
13). Ze ontwikkelen besef van de vormelijke en inhoudelijke kenmerken, de 
mogelijke variatie daarin en hoe ze daarvan gebruik kunnen maken. Leerlingen 
ontwikkelen diepgaander inzicht in de samenstelling van en de werking van 
persoonlijke expressie in een zakelijke brief. 
Les 3 
De leerlingen stellen een nieuwe sollicitatiebrief samen op basis van de ervaringen 
die ze in de voorgaande twee lessen hebben opgedaan. Ze kunnen hierbij gebruik 
maken van de brieven die de leerlingen zelf in eerste instantie hebben geschreven 
en betrekken daarbij de betekenisonderhandeling uit les 2, in welke les zij zich een 
oordeel hebben gevormd over de brieven. Zinnen uit de door de leerlingen 
geschreven brieven zijn door de docent op stroken gezet (de leerlingen hoeven de 
zinsneden dus niet opnieuw te bedenken, zie bijlage 16). De leerlingen buigen zich 
opnieuw over de samenstelling van de sollicitatiebrief. Per subgroep 
bediscussiëren en expliciteren ze hun afwegingen en onderhandelen ze over de 
selectie van de tekststroken; ze kijken opnieuw naar de formulering van de zinnen, 
wegen deze en bepalen welke volgorde van informatie het beste aansluit bij het 
beoogde doel.  De leerlingen ‘proeven’ de verschillende formuleringen, staan stil bij 
de verschillende synoniemen en krijgen oog voor de werking van de verschillende 
openingen en afsluitingen. Op deze wijze reviseren de leerlingen de 
sollicitatiebrief door hardop denken en door met elkaar in gesprek te zijn om zo met 
elkaar te komen tot een eindbrief. Vervolgens nemen ze deze over op de 
computer. Waar nodig voeren zij aanpassingen door in de tekst (zinsbouw en 
overgangen) voor een vlotte overgang tussen de gekozen tekststroken. De 
leerlingen maken gebruik van de spellingscontrole van Word en helpen elkaar te 
corrigeren en te controleren op het gebruik van hoofdletters, interpunctie en 
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Aan het einde van deze lessenserie hebben de leerlingen ervaren dat zij zelf actief achter de 
genrespecifieke kenmerken kunnen komen door stapsgewijs stukjes te zoeken, te kijken naar 
verschillen en overeenkomsten, te kijken wat onder dezelfde noemer valt, stil te staan bij de 
gevoelswaarde van taal en hebben zij met elkaar ervaringen uitgewisseld over de communicatieve 
effecten. De leerlingen ervaren dat planmatig werken (zie bijlage 2) tot een beter product leidt. De 
leerstofbeheersing gaat het pure kennisniveau te boven. Leerlingen ontwikkelen een beeld van de 
samenhang van de deelaspecten van taal. Zij ontdekken dat de betekenis van woordgroepen en 
zinnen niet alleen tot stand komt op grond van de woorden en woordvolgorde die erin voorkomen, 
maar ook op grond van semantische regels en vooral ook betekenisonderhandeling. Ze krijgen oog 
voor de verschillende betekenisrelaties. De docent geeft aanwijzingen hoe de leerlingen de taalvraag 
stapsgewijs kunnen aanvliegen.  
Het is belangrijk dat leerlingen zelf onderzoekend bezig zijn en leren een fenomeen te bevragen om 
achter de ‘wetmatigheden’ te komen (Harlen, 2014). Gerichte training op deelaspecten zorgt voor een 
focus op dat specifieke onderdeel. Dit betreft grofweg een eigen aanpak in het ‘plannen’, ‘verwoorden’, 
‘nakijken en bijsturen’ (Bonset & Hoogeveen (2007). Via expliciete instructie leren leerlingen 1. 
Strategieën toe te passen bij het plannen, structureren, formuleren en reviseren van teksten;  
2. zelfregulerende strategieën toe te passen (zoals doel bepalen, jezelf monitoren en jezelf instructies 
geven) en 3. tekststructuren te herkennen en zelf toe te passen.  

 

spelling. 
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Lesverloop 

Les 1 
Tijd 
60 min.  

Activiteiten docent Activiteiten leerlingen 
 

materiaal 

Voor- 
bereiding 

 De docent zorgt ervoor dat: 

 De klassenopstelling verdeeld is in 
groepjes van vier tafels. 

 Op het digibord de indeling van de 
groepjes staat. Groepsindeling op basis 
van leerlingkenmerken, zodat je 
evenwichtige groepjes krijgt.  

 Per leerling een setje aanwezig is met de 
rubric met criteria voor de sollicitatiebrief 
als ook de vacatureteksten. 

 de groepsindeling en de lesopzet op 
het bord weergegeven staan.  

 Link naar de film Center Parcs,  
https://www.youtube.com/watch?v
=W-8rcvOtgkk  
De vacature van Center Parcs en 
Carwash en het tekstkader zijn 
voor iedere leerling geprint.  
Ook is in de PowerPoint het 
overzicht ‘vacaturetaal’ 
opgenomen. 
Het format voor het schrijven van 
een sollicitatiebrief en de rubric 
met criteria voor de sollicitatiebrief 
voor iedere leerling, zijn voor de 
leerlingen te vinden op It’s 
Learning. Zie bijlagen 6, 7, 8, 9, 11 
en 13 en de PowerPoint in bijlage 
17. 

 
Introductie  
 

 
 
4 min. 
 
 
 
 
6 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min.  

Aanvang les.  
Leerlingen verwelkomen. Geen 
voorgesprek, aandachtrichter, leerlingen 
gaan filmpje bekijken. Hierin is Center Parcs 
op zoek naar personeel.  
 
Naar aanleiding van dit filmpje volgt een 
klassengesprek over bijbanen die leerlingen 
al hebben.  

 Wat voor een ervaring(en) heb je met 
werken / bijbanen.  

 Wie hebben er al een baan?  

 Wat voor werk, soort baan heb je?  

 Wat zijn je werkzaamheden?  

 Hoe ben je aan jouw baan gekomen? 
Aan leerlingen mededelen dat ze de 
komende drie lessen gaan leren hoe ze een 
sollicitatiebrief moeten maken / schrijven.  

Leerlingen komen binnen, ze zien op 
het digibord de groepsindeling en gaan 
in deze groepjes zitten. 
Leerlingen kijken naar het filmpje. 
 
Leerlingen doen actief mee aan het 
klassengesprek en leerlingen die al 
een baan hebben vertellen wat voor 
een baan ze hebben, waaruit de 
werkzaamheden bestaan en hoe ze 
aan de baan zijn gekomen. 
 
 
 
 
 
Leerlingen kunnen hierop reageren 
door te zeggen dat ze het niet nodig 
vinden om een brief te leren maken. 

Link naar de film Center Parcs. 
https://www.youtube.com/watch?v
=W-8rcvOtgkk  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W-8rcvOtgkk
https://www.youtube.com/watch?v=W-8rcvOtgkk
https://www.youtube.com/watch?v=W-8rcvOtgkk
https://www.youtube.com/watch?v=W-8rcvOtgkk
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Leerlingen het nut laten inzien van het 
schrijven van een sollicitatiebrief. Uitleggen 
dat het nu nog bijbanen zijn, maar dat, als 
ze straks een diploma hebben en het om 
een vaste baan gaat, wordt verwacht dat ze 
een brief schrijven. 
 
Aan de leerlingen globaal uitleggen wat ze in 
les 1 en les 2 gaan doen. 

 Vandaag (les 1) vacatures bekijken en 
oriënteren op het schrijven van een 
sollicitatiebrief 

 Volgende les (les 2) worden ze de 
directie of medewerker van de afdeling 
personeelszaken van het bedrijf en gaan 
ze de sollicitatiebrieven selecteren. 

 Voorafgaande aan die tweede les maakt 
de docent een eerste selectie van de 
beste sollicitatiebrieven die door de 
leerlingen zijn gemaakt.  

 
 

Veelal zullen leerlingen vertellen dat ze 
de baan hebben gekregen via familie 
of bekenden. De baan krijgen ze dan 
door te bellen naar het bedrijf en 
vervolgens bij het bedrijf langs te gaan. 
 
Leerlingen luisteren naar de uitleg over 
het belang van het kunnen schrijven 
van een goede sollicitatiebrief en naar 
de uitleg over wat ze gaan doen in 
deze les en in de volgende les. 
 
Leerlingen luisteren naar de uitleg over 
les 1 en les 2.  
 
 

 
Kern 
 

 
13 min.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitdelen van de opdracht en vacaturetekst 
aan de leerlingen. Iedere leerling ontvangt 
beide teksten. Leerlingen werken in 
groepjes.  
 
Vanuit een communicatieve benadering de 
vacatureteksten bekijken.  

 Ze mogen zelf kiezen of ze schrijven op 
de functie van Center Parcs of van 
Carwash.  

 Wat wordt er gevraagd? Welke 
opvallende woorden zie je? Leerlingen 
gaan met de vacatureteksten aan de 
slag (analyseren). 

 Wat voor een medewerker zoekt het 

Leerlingen nemen de twee 
vacatureteksten aan en gaan deze 
bekijken. Oriënteren op de 
vacaturetekst.  
 
De leerlingen analyseren / bespreken 
in hun groepje de vacatureteksten. Ze 
koppelen de vereiste kennis en 
vaardigheden aan de kennis en 
vaardigheden die ze reeds hebben 
verworven. 
 
 
 
 

PowerPoint met dia van vacature 
van Center Parcs en Carwash en 
een dia met een overzicht van 
‘vacaturtetaal’ (woorden uit de 
vacatureteksten.) 
Opdrachtbeschrijving.  
Zie bijlage 5, 6, 7, en 8. 
 
Kies voor een vacature die 
aansluit bij de belevingswereld en 
/ of beroepsvoorbereiding van de 
leerlingen.  
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5 min.  
 
 

bedrijf? (Persoonskenmerken). 

 Wat zijn de werkzaamheden bij deze 
functie? 
Bijvoorbeeld ‘gastvrijheid’ bij Center 
Parcs. Een leerling heeft bijvoorbeeld 
werkervaring in de horeca genoemd in 
de beginverkenning rondom banen, dan 
heb je veel te maken met verschillende 
klanten die jij een prettig gevoel moet 
geven. Zoiets hoort bij gastvrijheid en dat 
kun je in trefwoorden in je tekstkader 
opnemen.  
 
De leerlingen gaan nu zelf aan de slag. 
Ze hebben de opdrachtbeschrijving, 
vacatureteksten en het tekstkader. Het 
tekstkader is ter ondersteuning.  

 
Het is vooral belangrijk dat leerlingen 
nadenken over hun competenties en dit 
leren verwoorden en ordenen alvorens tot 
schrijven over te gaan.  
Laat leerlingen de voor hen onbekende 
woorden arceren.  
Tekstkader opstellen: leerlingen zullen het in 
eerste instantie niet nodig vinden om een 
tekstkader op te stellen. Sommige leerlingen 
zullen zeggen dat ze al weten wat ze gaan 
schrijven.  
Tijdens het opstellen van het tekstkader 
ondersteunt de docent de leerlingen door 
middel van het stellen van vragen. 
Leerlingen begeleiden bij het analyseren. 
van functie-eisen in de vacature tekst en 
deze relateren aan hun eigen ervaringen en 
competenties.  
 
Na het analyseren van de vacatureteksten 
gaan de leerlingen hun vaardigheden en 

De leerlingen gaan na het analyseren 
van de vacatureteksten hun 
vaardigheden en eigenschappen 
relateren aan de vacature-inhoud. 
Leerlingen vinden dit lastig; ze zijn zich 
veelal nog niet bewust van de kennis 
en vaardigheden die ze reeds hebben 
verworven.  
De leerlingen oefenen in het 
verwoorden van hun kennis en 
vaardigheden. De leerlingen luisteren 
naar elkaar, vullen elkaar aan en 
ontdekken dat ze al heel wat 
vaardigheden bezitten die voor de 
betreffende functies zijn vereist. Door 
met elkaar in gesprek hierover te zijn, 
doen ze ontdekkingen over zichzelf en 
zijn ze in staat om het tekstkader in te 
vullen. Bovendien oefenen ze 
ongemerkt weer hun mondelinge 
taalvaardigheid.  
 
Leerlingen leggen voor hen 
onbekende woorden uit de 
vacatureteksten aan elkaar uit en 
arceren deze woorden als het ze niet 
lukt om de betekenis van woorden te 
achterhalen. 
 
 
 
 
 
 
 
Leerlingen mogen ook een ander 
tekstkader  
bedenken. Leerlingen moeten eerst 
nadenken. Leerlingen praten met 

 
 
 
Vacatureteksten en tekstkader 
voor verzamelen van informatie 
over de functie en ter 
ondersteuning bij het maken van 
de sollicitatiebrief. Bijlage 6, 7 en 
9. PowerPoint, bijlage 17. 
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13 min. 
 
 
 
 
 
6 min. 
 

eigenschappen relateren aan de vacature-
inhoud. 
 
De docent loopt rond en begeleidt de 
groepjes en geeft aanzetten tot het inzien 
van de eigen competenties van de 
leerlingen. 
 
Leerlingen zijn bekend met de tekstindeling 
inleiding, kern en slot. De docent wijst 
leerlingen hierop en deelt mee dat ze zich 
hier ook aan moeten houden bij het 
opmaken van het tekstkader. Sta stil bij wat 
je zet in de inleiding, wat in de kern en wat in 
het slot. Een andere wijze van noteren is 
toegestaan. 
 
Na 12 min. inbreken en de woordenlijst 
‘vacaturetaal’ (PowerPoint) met de 
leerlingen bespreken aan de hand van wat 
de leerlingen al hebben ingevuld in het 
tekstkader. 
Welke woorden zijn jullie tegen gekomen in 
de advertenties die je eigenlijk niet zo goed 
kent of waar je niet zo goed bij weet wat je je 
erbij moet voorstellen?  
Leerlingen kunnen begrippen aan elkaar 
uitleggen en voorbeelden geven. Dit nu pas 
doen, want leerlingen kunnen elkaar bij het 
opmaken van het tekstplan namelijk helpen, 
indien ze voor hen onbekende woorden 
tegenkomen.  
De docent ondersteunt en legt woorden uit 
als de leerlingen deze niet kunnen uitleggen. 
Tevens wordt de structuur van de 
vacaturetekst doorgenomen.  
 
Leerlingen vullen het ingevulde tekstkader 
aan. De docent loopt rond en begeleidt de 

elkaar over de competenties die ze 
beheersen en hoe ze dit willen gaan 
verwoorden in de sollicitatiebrief 
alvorens te starten met schrijven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klassikaal worden de nog onbekende 
woorden uit de vacatureteksten 
besproken. Leerlingen leggen aan 
elkaar uit, de docent vult aan. 
Leerlingen verkrijgen tevens inzicht in 
de structuur van vacatureteksten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerlingen vullen het ingevulde 
tekstkader aan.  

 

 
 
Tekstkader bijlage 9 en voorbeeld 
uitgewerkt tekstkader leerling 
bijlage 10. 
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groepjes. Geeft aanzetten tot het inzien van 
de eigen competenties van de leerlingen. 
 

 
Afsluiting 
 

 
8 min. 

 
Belangrijke begrippen: controle (wat is 
geleerd / wat is af) huiswerk en vervolg. 
 
Docent legt aan de leerlingen uit dat ze aan 
de hand van het tekstkader dat ze in deze 
les hebben gemaakt een sollicitatiebrief 
gaan schrijven voor de vacature bij Center 
Parcs of Carwash.  Het format voor het 
schrijven van een sollicitatiebrief en de 
rubric met criteria voor de sollicitatiebrief zijn 
voor de leerlingen te vinden op It’s Learning. 
(Er moet voldoende tijd zitten tussen deze 
les en de volgende les, zodat de leerlingen 
voldoende tijd hebben om de sollicitatiebrief 
thuis te schrijven/typen).  
Leerlingen mailen de sollicitatiebrief naar de 
docent.  
 
Hebben de leerlingen in de klas moeite met 
het maken van de sollicitatiebrief als 
huiswerk, is het plannen van een extra les 
voor het maken van deze brief zinvol. 
 

 
 
 
 
Leerlingen bespreken  woorden uit de 
woordenlijst ‘vacaturetaal’ en leggen 
indien nodig nogmaals de betekenis 
van deze woorden uit door deze te 
relateren aan reeds verworven kennis 
en vaardigheden.   
 
Leerlingen luisteren naar de uitleg over 
het huiswerk, het schrijven/typen van 
de sollicitatiebrief.  
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Les 2 
Tijd 
60 min. 
 

Activiteiten docent Activiteiten leerlingen Materiaal 

Voor- 
bereiding 

 
 
 

De docent zorgt ervoor dat: 

 De klassenopstelling verdeeld is in 
groepjes van vier tafels. 

 De mappen voor de leerlingen zijn 
compleet met daarin een selectie van de 
beste brieven, een groot schrijfblad 
(flipoverpapier) het format van de 
sollicitatiebrief en een rubric met criteria 
voor de sollicitatiebrief. 

 De docent zorgt dat de groepsindeling 
en de lesopzet op het bord staan 
weergegeven.  

-  
 
 
 
 

Introductie 
 
 

5 min. 
 

De leerlingen komen binnen, worden 
verwelkomd en gaan bij het groepje zitten, 
zoals op het digibord is weergegeven. 
Vervolgens presenteert de docent op het 
bord een helder overzicht van de lesstof 
van vandaag: 
1. Activeren voorkennis en terugblik vorige 
les;  
2. Uitleg groepsopdracht;  
3. Aan het werk;  
4. Bespreken van de opbrengsten;  
5. Evaluatie en vooruitblik. 
 
De docent blikt samen met de leerlingen 
terug op de vorige les. De voorkennis wordt 
geactiveerd, middels de volgende vragen: 

 Wat hebben we gedaan tijdens de vorige 
les? 

 Wat is een vacaturetekst? 

 Wat zijn de belangrijkste elementen van 
de opbouw van een sollicitatiebrief? 

 Hoe is het gegaan met het schrijven van 
de sollicitatiebrieven?  

De leerlingen komen de klas binnen 
en gaan op hun plek zitten. Ze kijken 
goed op het digibord naar de 
groepsindeling, zodat ze weten bij 
welke leerlingen ze in de groep zitten 
en nemen daarbij plaats. De 
leerlingen luisteren vervolgens naar 
de introductie van de les.  
 
 
 
 
 
 
De leerlingen geven antwoord op de 
vragen die worden gesteld door de 
docent. Er is in deze fase ruimte voor 
het ophalen van voorkennis en voor 
terugblikken op de voorliggende les. 
De leerlingen geven ook aan hoe het 
is gegaan met het maken van het 
huiswerk (het schrijven van de 
sollicitatiebrief). 
 

 

 
 
Voorbeeld uitwerking eerste 
brief leerling, zie bijlage 14. 
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De docent staat stil bij de eventuele 
moeilijkheden die leerlingen tijdens het 
schrijven zijn tegengekomen en gaat in 
op de manier waarop ze dat hebben 
opgelost (huiswerk les 1). 
 
 

De docent complimenteert de leerlingen 
over hun huiswerk en geeft aan dat hij de 
brieven bekeken heeft. 

 
 
 

Kern 
 

Fase van 
klassikale 
uitleg & 
uitleg 
werkvorm 
 
10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase van 
zelfwerk- 
zaamheid 
25 min. 

Vervolgens krijgen de leerlingen per groep 
een officiële kantoormap van de docent. 
Deze map bevat: een selectie van de beste 
brieven, een groot schrijfblad (flipoverpapier) 
het format van de sollicitatiebrief (bijlage 13) 
en rubric met criteria voor de sollicitatiebrief 
(bijlage 11).  
 
De docent instrueert de leerlingen over de 
groepsopdracht (frontale uitleg). Zij gaan 
vandaag zelf kritisch kijken naar de 
sollicitatiebrieven (in de map). Het is van 
belang dat de leerlingen zelf een onderlinge 
taakverdeling maken. De volgende rollen 
moeten worden verdeeld: 2x de taak van 
personeelszaken, 2x de taak van een 
directielid. De leerlingen gaan samen 
bespreken welke sollicitant op het 
sollicitatiegesprek mag komen en waarom.  

 De ‘directieleden’ geven hardop (hardop 
denken en overtuigen) aan waarom de 
betreffende sollicitant wel / niet op 
gesprek zou mogen komen. Zij doen dit 
aan de hand van de sterke punten uit de 
sollicitatiebrieven (map).  

 De leden van ‘personeelszaken’ noteren 
de sterke punten van de sollicitatiebrieven 
op het flipoverpapier.  

 De docent stelt vragen om de leerlingen 

De leerlingen ontvangen een officiële 
kantoormap met daarin de benodigde 
materialen voor de groepsopdracht. 
Ze wachten met het bekijken van de 
inhoud en luisteren eerst naar de 
instructie van de docent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De leerlingen luisteren actief naar de 
instructie. Ze gaan vandaag namelijk 
kijken naar de sollicitatiebrieven.  
Leerlingen geven antwoord op de 
vraag welke sterke punten een 
sollicitant in zijn brief zou kunnen 
hebben verwerkt.  
 
 
De leerlingen beginnen met de 
groepsopdracht. Ze verdelen eerst de 
verschillende rollen van directie en 
personeelszaken, voordat zij 
daadwerkelijk aan het werk gaan met 

 

 
 
Beoordeling directie en 
personeelszaken, bijlage 12. 
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Fase van 
klassikale 
terug- 
koppeling 
 
15 min. 

op weg te helpen. Bijvoorbeeld: welke 
sterke punten zou een sollicitant in zijn 
brief verwerkt kunnen hebben?  

De docent geeft aan dat de leerlingen mogen 
beginnen met de opdracht.  
 
Tussendoor wordt het proces kort 
geëvalueerd en kunnen vragen worden 
besproken. Zo oefenen de leerlingen 
ongemerkt weer in mondelinge vaardigheid 
(argumenteren, verwoorden, verhelderen). 
 
De docent geeft aan het einde van de les aan 
dat de leerlingen van personeelszaken de 
criterialijst (met de sterke punten) op het bord 
mogen hangen.  
 
De docent bespreekt samen met de 
leerlingen de criterialijsten. Iedere groep 
geeft weer wat er beschreven is. De docent 
werkt hierbij efficiënt door leerlingen de 
opdracht te geven elkaar aan te laten vullen 
met nieuwe informatie. 
  
De docent geeft betekenis aan de lesstof 
door aan te geven dat de criteria, opgesteld 
door de leerlingen, in de praktijk ook door 
volwassenen worden opgesteld bij het 
selecteren van sollicitatiebrieven. Op deze 
manier laat de docent het belang van deze 
les / lessenserie zien. 

de groepsopdracht.  
De leerlingen overleggen met elkaar 
over en overtuigen misschien elkaar 
zelfs van welke kandidaat de beste 
mix geeft met het profiel dat het 
bedrijf voor ogen heeft.  
De leerlingen betrekken ook de brief-
conventies en bovenal het 
communicatieve effect op hen.  
De leerlingen evalueren tussentijds 
kort het proces van de 
groepsopdracht en stellen vragen 
waar nodig.  
 
Een leerling per groepje hangt de 
criterialijst (met sterke punten) op het 
bord.  
De leerlingen vertellen per groepje 
wat zij op de criterialijst geschreven 
hebben. Ze verantwoorden ook kort 
en bondig waarom zij deze criteria 
hebben opgeschreven. De groepjes 
vullen elkaar slechts aan met nieuwe 
informatie, dit om herhaling te 
voorkomen (tijdwinst / efficiëntie). 
 
 
De leerlingen luisteren naar de docent 
en denken na over de betekenis van 
de lesstof van vandaag. De leerlingen 
zien hierdoor het belang in van deze 
opdracht / les.  

 
 
 

 
Rubrics zakelijke brief, 
bijlage 11. 
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Afsluiting 
 

5 min. De docent evalueert kort met de leerlingen de 
les en het doel van vandaag wordt 
gecontroleerd. 
Vragen die gesteld kunnen worden zijn: 
wat ging goed in de groepjes? Wat verliep 
minder goed? Wat heb je persoonlijk 
geleerd? Waar hebben jullie opgelet bij het 
beoordelen van de brieven? 
Weet je nu waarop gelet wordt bij 
sollicitatiebrieven en hoe je een goede brief 
schrijft passend bij de functie- en 
competentie-eisen? Weet je nu hoe je een 
goede indruk neerzet van jezelf? 
 
Vervolgens wordt er vooruitgeblikt naar les 3, 
waarin de leerlingen opnieuw de criteria en 
rubrics bekijken en gebruiken. Ze maken van 
de geselecteerde sollicitatiebrieven de 
ultieme brief om de baan “binnen te halen”.  
 

De leerlingen geven antwoord op de 
vragen die gesteld worden door de 
docent: wat ging goed in de groepjes? 
Wat verliep minder goed? Wat heb je 
persoonlijk geleerd? Waar hebben 
jullie opgelet bij het beoordelen van 
de brieven? 
Weet je nu waarop gelet wordt bij 
sollicitatiebrieven en hoe je een 
goede brief schrijft passend bij de 
functie- en competentie-eisen? Weet 
je nu hoe je een goede indruk neerzet 
van jezelf? 
 
De leerlingen blikken op deze manier 
terug op de les en kijken vooruit naar 
de volgende les, waarin zij opnieuw 
criteria en rubrics bekijken en 
gebruiken. Ze maken dan van de 
geselecteerde sollicitatiebrieven de 
ultieme sollicitatiebrief. Een 
groepsproduct.  
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 Les 3 
  Tijd 
   60 min. 

  Activiteiten docent Activiteiten leerlingen  

 Voor-
bereiding 

 De docent zorgt ervoor dat: 

 Alle goede zinnen uit de 6 á 7 
geselecteerde beste brieven van les 1 op 
tekststroken zijn gezet (bijlage 16). 

 De leerlingen digitaal (in It’s Learning) de 
mogelijkheid hebben om het format van 
de sollicitatiebrief te openen (bijlage 13). 

 De klassenopstelling verdeeld is in 
groepjes van vier tafels. 

 De criteria op het flipoverpapier worden 
opgehangen in de klas. 

 De groepsindeling en de lesopzet op 
het bord weergegeven staan.  

 De opbouw van de 
samenwerkingsopdracht ergens visueel 
staat weergegeven, zodat de leerlingen 
tijdens het uitwerken van de 
groepsopdracht hier steun aan hebben.  

-  

Introductie 
 

  5 min. 
 

De leerlingen komen binnen, worden 
verwelkomd en gaan bij het groepje zitten 
zoals op het digibord is weergegeven. 
Vervolgens presenteert de docent op het 
bord een helder overzicht van de lesstof 
van vandaag: 
1. activeren voorkennis en terugblik vorige 
les;  
2. uitleg groepsopdracht;  
3. aan het werk;  
4. bespreken van de opbrengsten;  
5. evaluatie en vooruitblik. 
 

 De docent blikt samen met de leerlingen 
terug op de vorige les. De voorkennis 

De leerlingen komen de klas binnen en 
gaan op hun plek zitten. Ze kijken goed 
op het digibord naar de groepsindeling 
zodat ze weten bij welke leerlingen ze 
in de groep zitten en nemen daarbij 
plaats. De leerlingen luisteren 
vervolgens naar de introductie van de 
les.  
 
 
 
 
 
De leerlingen geven antwoord op de 
vragen die gesteld worden door de 
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wordt geactiveerd middels de volgende 
vragen: 

 wat hebben we gedaan tijdens de vorige 
les? 

 Wat waren volgens jullie belangrijke 
criteria voor een goede sollicitatiebrief? 

 Waar hebben jullie op gelet tijdens het 
beoordelen van de brieven? 

 Weet je nu waarop gelet wordt bij 
sollicitatiebrieven en hoe je een goede brief 
schrijft passend bij de functie- en 
competentie-eisen? Weet je nu hoe je een 
goede indruk neerzet van jezelf?  
 
De docent geeft betekenis aan de lesstof 
door leerlingen te vragen naar het belang 
van deze les.  
Waarom zou het fijn zijn dat je vandaag 
nogmaals gaat oefenen met het schrijven 
van een sollicitatiebrief middels een format? 
Waarom is het fijn dat je hierbij mag 
samenwerken? Wat denken jullie dat deze 
les jullie gaat opleveren?  

docent. Er is in deze fase ruimte voor 
de ophalen van voorkennis (en 
terugblikken) van de les.  
 
 
 
 
 
 
 
 
De leerlingen geven antwoord op de 
vragen van de docent. Op deze manier 
zien zij het belang in van de les van 
vandaag.  
 

Kern 
 

Fase van 
klassikale  
uitleg & 
uitleg 
werkvorm 

 
10 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De docent deelt de sets met tekststroken uit 
en geeft aan dat de leerlingen vandaag met 
deze tekststroken (bijlage 16) zelf hun 
ultieme sollicitatiebrief gaan samenstellen. 
Ze maken per groepje één sollicitatiebrief 
(frontale uitleg). 
 
De samenwerkingsopdracht (op het bord 
weergegeven) is als volgt opgebouwd  
1. Bekijken van het format van de 

sollicitatiebrief.  
2. Uitleggen en lezen van de tekststroken. 
3. Samen overleggen welke tekststroken 

geschikt zijn. Aandragen van argumenten 
om de ander te overtuigen van het feit 
dat die betreffende tekststrook moet 

De leerlingen ontvangen de 
tekststroken van de docent. Ze 
luisteren actief naar de instructie en 
bekijken de opbouw van de 
samenwerkingsopdracht op het bord. 
Ook worden de criteria van de 
sollicitatiebrief bekeken. 
 
De leerlingen husselen de tekststroken 
tot een nieuwe brief. Intuïtief hebben ze 
al een aantal zaken goed in hun hoofd 
zitten. De leerlingen hanteren het 
schema voor een zakelijke brief bij het 
uitleggen op momenten dat ze het even 
niet zeker weten. Zij focussen zich niet 
zozeer op het aanleren van de regels  
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Fase van 
zelfwerk-
zaamheid 
 
35 min. 

 
 
 
 
 
 

worden gebruikt. De tekststroken zijn 
gestructureerd gebundeld naar de 
categorieën aanhef, inleiding, midden, 
slot. 

4. De leerlingen leggen de stroken in de 
juiste volgorde. 

5. De leerlingen maken een foto van deze 
opbouw.  

6. De leerlingen gaan de brief uitwerken in 
Word en hanteren hierbij het format 
‘sollicitatiebrief’ (bijlage 13). 

 
De docent geeft naast deze opbouw aan dat 
de leerlingen samen de tekst gaan 
‘schrijven’, waarbij het van belang is dat er 
gelet wordt op de volgende punten:  

 een passende opening en afsluiting van 
de brief; 

 correcte hoofdletters, interpunctie, juiste 
spelling en zinsbouw; 

 een correcte opmaak van de brief met 
daarbij de passende briefconventies. 

 
Wat belangrijk is, is om te vermelden dat de 
brief beoordeeld wordt met een cijfer. 
 
Vervolgens gaan de leerlingen in groepjes 
aan het werk met het schrijven van hun eigen 
ultieme sollicitatiebrief. Gedurende het 
schrijven zijn zij alert op bovenstaande 
punten, werken zij samen, gaan ze in 
discussie en reviseren de tekst ter plekke 
(hardop denken en overtuigen) waarbij ze 
elkaar controleren op met name interpunctie.  
 
 
 
 
 

van de briefconventies, maar zijn zich 
er opnieuw van bewust. De leerlingen 
ervaren dat de brieven die zij zelf als 
huiswerk hebben gemaakt, dienen als 
werkmateriaal om tot een nieuwe brief 
te komen. Iedereen herkent wel een zin 
of soms hele alinea’s die kunnen 
worden hergebruikt. De leerlingen 
concentreren zich en zijn gemotiveerd 
om het zo goed mogelijk te doen.  
 
De leerlingen starten met de 
groepsopdracht. Ze bekijken het format 
van de sollicitatiebrief, lezen de 
tekststroken, overleggen samen welke 
stroken geschikt zijn voor hun ultieme 
brief, leggen de stroken in de juiste 
volgorde, maken een foto van de 
(volgens hen) juiste volgorde en werken 
gezamenlijk de brief uit in Word. Ze 
maken hierbij gebruik van het format 
‘sollicitatiebrief’.  
Omdat de leerlingen per groep een 
eindbrief componeren, is het 
noodzakelijk dat zij afwegingen 
bediscussiëren en expliciteren. Tijdens 
het uitleggen van de tekstroken 
onderhandelen de leerlingen over de 
formulering van de zinnen, wegen deze 
opnieuw en kijken opnieuw naar welke 
volgorde van informatie het beste 
aansluit bij het beoogde doel. 
De leerlingen kijken daarbij opnieuw 
naar het verband binnen en tussen 
alinea’s. De leerlingen ‘proeven’ de 
verschillende formuleringen, staan stil 
bij de verschillende synoniemen en 
krijgen oog voor de werking van de 
opening en afsluiting.  

 
 
 

Format zakelijke brief, 

bijlage 13. 
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Tussendoor wordt het proces kort 
geëvalueerd en kunnen vragen worden 
besproken. Ook dit is weer een 
oefenmoment in mondelinge vaardigheid, in 
het kijken en luisteren naar elkaar.  

De leerlingen reviseren hun teksten 
door hardop denken en in gesprek te 
gaan over een passende opening en 
sluiting van de brief, correct gebruik van 
hoofdletters, interpunctie, spelling en 
zinsbouw. De leerlingen maken gebruik 
van de spellingscontrole van Word en 
helpen elkaar te corrigeren en te 
controleren op gebruik van hoofdletters, 
punten en komma’s.  
De leerlingen zijn samen 
verantwoordelijk voor het ingeleverde 
resultaat (wederzijdse afhankelijkheid). 
 
De leerlingen evalueren tussentijds kort 
het proces van de groepsopdracht en 
stellen waar nodig vragen. 

Afsluiting 
 

Fase van 
klassikale 
terug-
koppeling 
 
10 min. 

 

De docent evalueert kort met de leerlingen 
de les en het doel van vandaag wordt 
gecontroleerd.  
 
Vragen die gesteld kunnen worden, zijn:  
Wat ging goed in de groepjes? Wat verliep 
minder goed?  
Hoe hebben jullie het tekstkader en het 
schrijven aangepakt? Hebben jullie tijdens 
het schrijven gebruik gemaakt van de criteria 
uit de vorige les? Hebben jullie tijdens het 
schrijven jullie publiek voldoende voor ogen 
gehouden? Is de verdeling in alinea’s en het 
verband tussen de alinea’s logisch? Is de 
vormgeving zoals die hoort bij de tekstsoort? 
Hoe vond je deze schrijfopdracht en ten 
slotte wat hebben jullie vandaag geleerd? 
 
De docent geeft aan dat de brieven in eigen 
tijd afgemaakt mogen worden. De leerlingen 
moeten de brieven inleveren via de digitale 
inleveropdracht in It’s Learning. Zij 

De leerlingen geven antwoord op de 
vragen die gesteld worden door de 
docent:  
wat ging goed in de groepjes? Wat 
verliep minder goed?  
Hoe hebben jullie het tekstkader en het 
schrijven aangepakt? Hebben jullie 
tijdens het schrijven gebruik gemaakt 
van de criteria uit de vorige les? 
Hebben jullie tijdens het schrijven jullie 
publiek voldoende voor ogen 
gehouden? Is de verdeling in alinea’s 
en het verband tussen de alinea’s 
logisch? Is de vormgeving zoals die 
hoort bij de tekstsoort?  
Hoe vond je deze schrijfopdracht en ten 
slotte wat hebben jullie vandaag 
geleerd? 
 
 
De leerlingen werken thuis verder aan 
de brief en leveren hem gezamenlijk 
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ontvangen binnen 2 weken feedback en een 
beoordeling van deze schrijfopdracht. De 
beoordeling geldt voor alle leden van het 
groepje. Leerlingen die na les 1 een 
sollicitatiebrief hebben ingeleverd bij de 
docent, verdienen bonuspunten.  

digitaal in via de inleveropdracht op It’s 
Learning. Zij ontvangen binnen 2 
weken feedback en een beoordeling 
van deze schrijfopdracht.  
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Overall aanpak: de leerling aan het roer 

Motivatie werkvormen 

Uit onderzoek komt naar voren dat afwisseling in werkvormen (zelfstandig werken, frontaal lesgeven en 
samenwerken) een positief effect kan hebben op de leermotivatie van vmbo-leerlingen (Jansma, N., 
Leenders, E., & Van Kleunen, E. (2012)). Net zoals het van belang is om verband te leggen tussen 
(onmisbare) deelvaardigheden en de praktische situaties waarin die vaardigheden gebruikt kunnen 
worden om communicatie tot stand te brengen (Bonset, De Boer & Ekens, 2015) Dit onderwerp leent 
zich daar goed voor, want het is een voorbeeld van een ‘echte’, concrete en complete 
taalgebruikssituatie. We volgen een drieslag: activiteiten voor, tijdens en na het schrijven. De didactiek 
sluit aan bij deze fasen (bijlage 4). 
 
Binnen een afgesproken en meegedeelde tijdslimiet gaan de leerlingen binnen de omschreven opdracht 
op zoek naar hoofdzaken, overeenkomsten en verschillen; ze geven uiting aan een persoonlijke 
werkwijze en expressie, integreren en passen toe vanuit een veelzijdige benadering gekoppeld aan 
vooral doen en ervaren. Leerlingen spreken de processtappen en observaties uit, waardoor je als docent 
weet wat ze opvalt, wat ze (on)logisch vinden en je inzicht krijgt waarop je kunt (bij)sturen. Het onder 
woorden brengen hangt mede af van de omvang van de woordenschat en kennis van de wereld. Deze 
worden dan ook actief in de aanpak meegenomen voor een goede opslag in het geheugen en om aan 
zoveel mogelijk woordidentiteiten aandacht te geven (Huizenga, 2015) waarbij je als coach-docent alert 
bent op markeringsmomenten door ruimte te geven, in te wijden, hardop te denken, gerichte 
aanwijzingen te geven, te voorzien in feedback op (al dan niet spontane) taaluitingen en doelgericht 
vragen te stellen. Als docent volg je op de voet hoe het werk in de verschillende groepen verloopt. 
Wanneer een groepje of een leerling vastloopt, zet je een leerling op het juiste spoor. De leerlingen 
werken tijdens het proces ook aan competenties zoals overleggen, relateren, vergelijken en concluderen 
(metacognitieve vaardigheden). Leerlingen werken zelfstandig in een combinatie met samenwerken, ze 
leren van elkaar en met elkaar. Een gezamenlijke nabespreking is belangrijk voor de erkenning van 
eenieders aandeel. Er is waardering voor het geleverde werk en elkaars inzet. De opbouw is die van 
uitgaan van het geheel en via deelstappen terug naar het geheel. Leerlingen krijgen gedoceerd 
informatie passend bij de procesfase. Het genre heeft te maken met het sociale, communicatieve doel 
van een tekst. Ondersteunende activiteiten zijn: tekstgenre benoemen, tekst uiteenrafelen, 
taalkenmerken laten zien en onderzoeken, doel bediscussiëren, voorbeelden zien en een brainstorm 
houden voor het vinden van inhoudelijke elementen voor de tekst, samen een tekst schrijven en 
individueel schrijven. Kenmerken die dit proces ondersteunen zijn aanzetten tot zelfcontrole, bieden van 
autonomie, geven van feedback op de taakuitvoering, kansen bieden voor herstel en opdelen in 
subdoelen. 
 
Leerlingen zijn participant in de communicatie als lezer en schrijver en observator van lezers.  Zij komen 
er zelf achter wat belangrijk is, er vindt geen uitgebreide instructie vooraf plaats over tekstkwaliteit. Eerst 
proberen en ervaren, dan uitzoeken wat effectieve criteria zijn voor een sollicitatiebrief, vervolgens de 
brief oppoetsen en tussendoor de lestheorie in een voedingsbodem laten vallen.  
We hebben gekozen voor twee vacatureteksten die goed aansluiten bij de kerngroep Techniek. Ook is 

het mogelijk dat leerlingen zelf op zoek gaan naar een vacature. Dat vraagt extra tijd en dat betekent ook 

dat de leerlingen veel tijd kwijt zijn om de functie-eisen en vacaturetaal naar elkaar over te brengen. 

Daarom beperken we het tot een keuze uit twee. In overleg kan een leerling de brief schrijven voor een 

andere vacature. 

Door het gebruik van een activerende didactiek in combinatie met inductieve elementen verwachten we 
dat de leerlingen gemotiveerd en gefocust blijven voor deze les.  
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Specifieke keuzen wat betreft de activerende werkvormen 

 

Introductie Les 1, opwarmer mondeling: de werkvorm biedt een mooie ingang om in te 
haken op wat leerlingen in de praktijk aan ervaring hebben opgedaan. Iedere 
leerling heeft immers unieke voorkennis in zijn hoofd, welke door te delen met 
anderen op natuurlijke wijze naar boven wordt gehaald, uitgebreid en 
gesystematiseerd. De werkvorm is geïnspireerd op de ‘Een-minuutspreekbeurten 
spreekvaardigheid’ van Houtman (Houtman, 2006). Bonset, De Boer en Ekens 
(2015) benadrukken het belang van veelvuldig kunnen oefenen in en met spreek- 
en luistersituaties. De werkvorm biedt de mogelijkheid om te groeien in de taak: 
van informeel taalgebruik naar formeel taalgebruik. Zo wordt inhoudsverwerving 
een brugactiviteit naar het componeren van de bouwstenen en het schrijven van 
de uiteindelijke tekst, waarin de inhoud wordt verbonden met de communicatieve 
component.  
Les 2: het lijkt zinvol een onderscheid te maken tussen leren schrijven en het 
schrijven an sich. Daarom is het belangrijk om de zin van het werken aan een 
tekstkader als oriëntatie op de taak goed over het voetlicht te brengen en 
leerlingen bewust te maken van context, doel en aanpak van de taak (Bonset, De 
Boer & Ekens, 2015).  
Les 3: iedereen krijgt een strokenset. Dat maakt nieuwsgierig. Daarop kun je 
meteen inhaken: vandaag gaan jullie met tekststroken de eindbrief puzzelen. Dat 
is de brief die jullie namens jullie groep inleveren voor een punt. De brief wordt op 
de computer uitgewerkt. Je mag daarbij de spellingscontrole gebruiken en alle 
eerder uitgedeelde hulpmaterialen. Let extra goed op de interpunctie en kijk of je 
in de overgangen tussen zinnen en alinea's hier en daar nog een kleine 
aanpassing moet aanbrengen om de brief echt lekker te laten lopen. Jullie werken 
met dezelfde materialen, dus in principe kan iedere groep een goed cijfer halen. 
Zoals altijd komt het er nu op aan de puntjes op de 'í' te zetten. Succes! 

Kern  Les 1, tekstkader opstellen: leerlingen krijgen inzicht in hoe ze hun ideeën 
kunnen organiseren en hoe trefwoorden als ankers kunnen dienen om zinnen en 
alinea’s in samenhang te bouwen. Hoewel de leerlingen het aanvankelijk onzin 
vinden om een tekstkader op te stellen (“Ik ga liever meteen schrijven, ik weet wel 
wat ik wil vertellen”) merken ze dat het schrijfkader hun denkvrijheid vergroot en 
ze tot rijkere argumenten voor de invulling komen en uiteindelijk de brief ook met 
meer gemak schrijven. Ze schrijven daardoor minder van zin naar zin.  
Les 2, rollenspel feedback / groepswerk: het schrijven van een sollicitatiebrief 
is niet bepaald een populair item. De drempel (b)lijkt te verlagen bij groepswerk; 
dit geldt sterker voor leerlingen die normaliter moeilijk op gang komen. Bonset, De 
Boer en Ekens (2015) zijn voorstander van een aanpak waarin leerlingen worden 
aangesproken op hun eigen ervaringen, waarin ze elkaar helpen en elkaars werk 
nakijken. Van der Laan (2017) toonde aan dat de inzet van peercopingmodellen 
en peerexpertmodellen beter werkt dan de inzet van docentmodellen. McCutchen 
(2004) geeft het belang aan om na het schrijven in de huid te kruipen van de lezer 
en op basis van de ontvangst weer te schrijven (Referentiële communicatie-
psychologie). De leerlingen doen een uitspraak over het illocutionaire niveau van 
het taalgebruik: wat is het effect van de brief. Daardoor verbetert de kennis van 
het genre. 
Les 3, puzzelen tekststroken: doordat ze dit hardop doen en onderwijl elkaar 
willen overtuigen om te komen tot een gezamenlijke keuze, zijn ze ook opnieuw 
bezig met kijk- en spreekvaardigheid. (Bonset, De Boer & Ekens, 2015, p. 136-
152). Tevens draagt dit bij aan de onderlinge afhankelijkheid. Typen en 
vormgeven van de sollicitatiebrief: Kouwenberg en Hoogeveen (2007) pleiten 
ervoor de aandacht voor de vormelijke nauwkeurigheid (spelling, syntactische 
correctheid van de zinnen, referentiele cohesie) uit te stellen tot in de laatste fase. 
In deze fase is het van belang dat de leerlingen steeds de link leggen met wat ze 
over spelling hebben geleerd. Nu is ook het moment om aandacht te besteden 
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Gebruikte lesmaterialen en bronnen  

o Uitleg, theorie uit de leergang. 
o Teksten uit andere bronnen. 
o Formulier met rubrics en format zakelijke brief. 
o Zelfgemaakte opdrachten en werkmaterialen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

aan de bladspiegel en een goede opmaak (Bonset, De Boer & Ekens, 2015, p. 
152-160).  

Afsluiting Klassikaal evalueren: Bonset et. al (2015) geven aan dat leerlingen leerwinst 
boeken wanneer ze hun taalgebruik beschouwen en leren zichzelf vragen te 
stellen. Door reflectie staan leerlingen stil bij of en hoe het doel is bereikt en wat 
nu precies dat succes heeft gebracht. Transfer van de oefeningen naar de inzet 
van taalmateriaal in de praktijk is van belang (Peters & Van Houtven, 2010).  
Daarom krijgen de leerlingen allen een set brieven die ze kunnen gebruiken voor 
eigen sollicitaties, alsook een document van alle puzzelstroken, zodat ze in 
combinatie met de eerdere materialen de werkwijze in de toekomst nogmaals  
kunnen toepassen bij andere vacatures. 

Onderwijsmateriaal  

- Nieuw Nederlands hoofdstuk 2, 3 Basis en 3 Kader.   
- Opdrachtbeschrijving per leerling. 
- Vacatureteksten per leerling. 
- Tekstkader per leerling.  
- Kantoormap per groepje. 
- Formulier rubrics per leerling.  
- Formulier format sollicitatiebrief per leerling. 
- Selectie sollicitatiebrieven, set per groepje. 
- Groot vel papier per groepje. 
- Stiften of pennen, plakband. 
- Geplastificeerde tekststroken, set per groepje. 
- (Mobieltje per groepje leerlingen voor vastleggen uitgelegde tekststroken). 
- PowerPoint.    
- Digibord.  
- Computers / laptops voor verwerking brieven. 
- Set eindbrieven per leerling met tekststrokentabel. 
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Bijlagen 

Referentiekader, kerndoelen, schrijftaken, schrijfproces  Bijlage 1 

 

Sinds 1 augustus 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht. De kern van 
deze wet vormt het ‘Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen’, gebaseerd op het rapport van 
de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (commissie Meijerink). In het Referentiekader 
staat beschreven wat leerlingen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan op het gebied van taal 
en rekenen moeten kennen en kunnen.  
 
De 10 kerndoelen voor de onderbouw voor het vak Nederlands. De leerling leert:  
1. zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 
2. zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en leert het 

belang van die conventies zien. 
3. strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn woordenschat. 
4. strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven teksten. 
5. in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde 

voor hemzelf en anderen. 
6. deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep. 
7. een mondelinge presentatie te geven. 
8. leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan zijn belangstelling tegemoet komen 

en zijn belevingswereld uitbreiden. 
9. leert taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te bereiden en uit te 

voeren. 
10. te reflecteren op de manier waarop hij zijn taalactiviteiten uitvoert en leert, op grond daarvan en van 

reacties van anderen, conclusies te trekken voor het uitvoeren van nieuwe taalactiviteiten. 
 
De 4 referentieniveaus 

1F: eind basisonderwijs, drempel bo naar vo 
2F: eind vmbo, drempel van vo fase 1 naar vo fase 2 en van vmbo naar mbo 
3F: eind mbo-4 en havo, drempel van vo naar mbo en hbo 
4F: eind vwo, drempel van vo naar wetenschappelijk onderwijs 

Niveau 2F wordt minimaal noodzakelijk geacht voor het functioneren als burger in de samenleving. 
 
Domeinen van het vak Nederlands  

Domein 1 Mondelinge taalvaardigheid: 
subdomein Gesprekken;  
subdomein Luisteren;  
subdomein Spreken; 

Domein 2 Leesvaardigheid:  
subdomein zakelijke teksten; 
subdomein fictionele, narratieve en literaire teksten; 

Domein 3 Schrijven. 
Domein 4 Begrippenlijst en Taalverzorging. 
 

Leerlijn en doorlopende leerlijnen 
De uitwerking van de door de overheid vastgestelde algemene kerndoelen. Leerlijnen zijn onderverdeeld in 

doelen per leerjaar en in tussenstappen. 
Het referentiekader heeft doorlopende leerlijnen om doorstroming tussen de onderwijssectoren te 

bevorderen. 
Meesterschap Nederlands (2018) werkt aan een doorgaande leerlijn met als ordeningsprincipes: van 

dichtbij naar veraf, van bekend naar onbekend, van eenvoudig naar complex, van enkelvoudig naar 
meervoudig, van concreet naar abstract en van algemeen naar gespecialiseerd. 
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Communicatief taalonderwijs 
Het tekstdoel, het lezerspubliek en de tekstsoort vormen samen de communicatieve situatie waarin de 

schrijver zijn tekst schrijft. De lezer kan pas zijn reactie op en zijn oordeel over een tekst geven 
wanneer deze het doel van de tekst en dus van de schrijver heeft achterhaald.  

 
 
Taalfuncties 

 De communicatieve functie van taal is dat leerlingen taal leren gebruiken met verschillende functies in 
verschillende communicatieve situaties, waarbij ze reflecteren op taalgebruik, ter verbetering van hun 
taalvaardigheid. Bij communicatieve situaties gaat het om situaties die van belang zijn voor de leerlingen 
met het oog op hun toekomstige vervolgstudie, beroep, burgerschap, persoonlijke ontwikkeling of het 
deelnemen aan de Nederlandse cultuur. Bovendien zijn talige situaties van belang bij andere 
schoolvakken. De schrijver wil een bepaald doel bij de lezer bereiken; hij wil hem ergens over informeren 
of hem ergens toe bewegen. 

 De transactionele functie van taal is het uitwisselen van talige boodschappen.  

 De conceptualiserende functie van taal is het vormgeven en uitbreiden van kennis via taal.  

 De expressieve functie van taal is gelegen in het uiten van gedachten, gevoelens en ervaringen in taal. 
Het leren innemen en verwoorden van verschillende perspectieven is in het onderwijs van groot belang. 

 De esthetische functie van taal houdt in dat taal zich ook presenteert in kunstvorm. 

 De reflectieve functie op de gebruikte taal (door de leerling zelf, gebruikt door anderen) biedt ingangen 
tot de verbetering van de taalvaardigheid. (Taakgroep Vernieuwing Basisvorming, 2004; Meesterschap 
Nederlands, 2018; Bonset, De Boer & Ekens, 2010). 

 
Schrijfvaardigheden en schrijfproces 

 Het schrijfproduct is wat je in handen hebt om te lezen, de verschillende genres. Het schrijfproces is 
slechts ten dele zichtbaar en speelt zich af in het hoofd van de schrijver. Aan de hand van een model  
dat bestaat uit de verschillende elementen is het mogelijk om over de talige aspecten van het schrijven 
an sich te praten. Het gaat om de manier waarop de schrijftaak wordt aangepakt. Dan praat je over de 
kennis van de schrijver over: 

 het onderwerp van de tekst;  
 het taalsysteem;  
  het retorisch systeem (schrijfprocedures, oriënteren, plannen, formuleren, reviseren). 
Om tot een tekst te komen hanteert een schrijver grofweg twee strategieën: 
 vertellend schrijven (knowledge telling strategy): een soort van praten op papier. Een opdracht tot 

schrijven wordt meteen opgevolgd door te gaan schrijven.  
 denkend schrijven (knowledge transforming strategy). De schrijver analyseert de vraagstelling van de 

schrijfopdracht en zet die om in vraagstellingen over het schrijfdoel, over hoe hij de lezer wil benaderen 
en over wat hij al weet van het onderwerp. De schrijftaak wordt kleiner gemaakt in een aantal 
deeltaken, zoals plannen, formuleren en reviseren. 

 gemengde strategie, mede afhankelijk van het genre en de complexiteit.  
(Graham, & Perin, 2007; Wagner, et al., 2011). 
 
De deelvaardigheden van schrijfvaardigheid betreffen de stappen van het schrijfproces:  

 oriënteren op het schrijven (kenmerken van de tekstsoort, communicatieve situatie, doelbepaling, 
afstemming op doelgroep, kiezen soort tekstvorm, codes register). 

Een tekstsoort doet een beroep op de cognitieve functies van taal. In oplopende mate van complexiteit:  
 rapporteren of verslag doen van iets: benoemen, etiketteren, beschrijven, vergelijken; 
 informeren: de kennis van een ander verrijken over een item; 
 instrueren:  beschrijven hoe een bepaalde handeling moet worden gedaan; 
 redeneren: beschouwende teksten (de kijk op een zaak onderbouwen) argumentatieve teksten (met de 

bedoeling te overtuigen of te overreden);  
 projecteren: verplaatsen in de gedachten en de gevoelens van iemand anders.  

 inhoud voorbereiden (kaderen van gedachten, meningen, gevoelens over het onderwerp,  wat is 
bekend, wat is nog meer bekend en nodig om de boodschap over te brengen, verkennen bronnen, 
selecteren informatie, ordenen informatie, structuur en samenhang aanbrengen). 

 
 
Samenhang aanbrengen:  
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Relaties leggen (bij het schrijven dienen daarvoor de voegwoorden, signaalwoorden en verwijswoorden). 
Relaties in een tekst zijn meer of minder makkelijk herkenbaar, waardoor een tekst ook meer of minder 
complex kan zijn om te begrijpen door een lezer. Die zal de relaties in de tekst moeten kunnen leggen 
bij het lezen en begrijpen. Voorbeelden in een oplopende graad van moeilijkheid:  

 vraag-antwoordstructuren; 
 chronologische volgorde (en toen); 
 voorbeelden; 
 vergelijkingen (maar); 
 middel-doelrelaties (want); 
 voorwaardelijke structuren (als, dan). 
Structuurindelingen:  
 kop/romp/staartindeling. 
 Stapelstructuur: (de tekst bestaat uit min of meer losse onderdelen zoals een boodschappenlijstje, 

maar ook vaak de opzet van een leerboek van een schoolvak);  
 verhaalstructuur: waarin bijvoorbeeld verslag wordt gedaan van gebeurtenissen personages 

opeenvolgende gebeurtenissen meemaken;  
 betoogstructuur: argumentatieschema en tekstopzet waarin uitspraken ondersteund worden met 

argumenten.  

 informatie verstrekken (woordkeus, formulering, spelling, interpunctie, zinsbouw, tekst- en 
alineaopbouw, opmaak van teksten).  

 reflecteren op de tekst (zelfcontrole, feedback, herschrijven).  

 reflecteren op het schrijven.  
De totaalvaardigheden betreffen het schrijven van diverse soorten teksten, genres. Veel aandacht is nodig 

bij productieve taken voor het integreren en het toepassen. Het doorlopen van een tekstaanpak middels 
vaste stappen bevordert  dat die stappen bij elke schrijfopdracht worden bewandeld, ongeacht het doel 
en het genre en de communicatieve situatie (Les in Taal, z.d.). 

  
NE/vmbo-K / Schrijfvaardigheid kerndoelen 
De leerling kan:  
- relevante informatie verzamelen en verwerken ten behoeve van het schrijven;  
- schrijfstrategieën hanteren;  
- compenserende strategieën kiezen en hanteren;  
- het schrijfdoel in teksten tot uitdrukking brengen;  
- het schrijfdoel en taalgebruik richten op verschillende soorten lezerspubliek;  
- conventies hanteren met betrekking tot schriftelijk taalgebruik;  
- elektronische hulpmiddelen gebruiken bij het schrijven;  
- concepten van de tekst herschrijven op basis van geleverd commentaar.  
 
De vaardigheden staan niet op zichzelf; ze zijn op elkaar afgestemd. 
Zie ook: de Passende perspectieven voor vmbo-bb/kb: Leerroute taal vmbo-bb/kb: SCHRIJVEN,  
http://downloads.slo.nl/Documenten/leerroute-schrijven-passende-perspectieven-voor-vmbo-bb-kb-taal.pdf 
 

  

http://downloads.slo.nl/Documenten/leerroute-schrijven-passende-perspectieven-voor-vmbo-bb-kb-taal.pdf
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Figuur 1. Overgenomen uit “Referentiekader Taal en Rekenen. De referentieniveaus” (p15-16), 
door Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, 2009, oktober, Enschede: SLO. Copyright 2009, SLO. 
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Schrijven volgens het vijffasenmodel  Bijlage 2 

 
Fase 1: De oriëntatiefase. 
 

Oriëntatie op het onderwerp. Opzet in de vorm van een sandwich: mondeling-schriftelijk-
mondeling.  
Voorbeelden van werkvormen in de oriëntatiefase zijn: het onderwijsleergesprek, een 
tweegesprek, een interview, een mindmap maken, een woordweb maken, een woordoverzicht 
maken en denken-delen-uitwisselen. 

 
Fase 2: De opdrachtfase.  
 
Fase 3: De schrijffase.  

Modeling, instructietafels, schrijfgesprekjes.  
 
Fase 4: De revisiefase.  
 

Peerfeedback is in deze fase erg belangrijk. Met elkaar en van elkaar leren is positief voor de 
schrijfontwikkeling van leerlingen. Modeling speelt hierin ook een belangrijke rol. Evenals het 
gebruikmaken van rubrics. Bij een rubric wordt een vaardigheid opgesplitst in een aantal 
onderdelen. Bijvoorbeeld het zoeken van informatie, publieksgerichtheid, het schrijven van de 
inleiding, taalgebruik en structuur. Dat ziet er bijvoorbeeld zo uit: 

 

 
 
Eventueel kan de leerling van tevoren aangeven hoe hij / zij de deelvaardigheid zelf inboekt. Rubrics 
geven zowel de leerling als ook de docent inzage in de aspecten waarop wordt gelet en in hoe het cijfer 
(als dat al wordt gegeven) tot stand komt.  
 
Fase 5: De publicatiefase.  
 

Hierin gaat extra aandacht uit naar de taalverzorging. Taalverzorging ondersteunt het schrijven.  
(Bonset, & Hoogeveen, 2015). 
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Grafische leerdoelenkaart voor Nederlands (huidige) en presentatie nieuwe  Bijlage 3 
grafische leerdoelenkaart voor Nederlands

 

 
 
Figuur 2. Overgenomen uit “Visie op het curriculum van het vak Nederlands. Versie 1.5", (p.10) door 
Meesterschap Nederlands, 2018. Copyright 2018, Meesterschap Nederlands.  
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Mindmap taalvaardigheid geïntegreerd  Bijlage 4 

 
 
 

 
Figuur 3. Mindmap taalvaardigheid geïntegreerd, door Mieke van Os, Iris Pennings en Irene Wolf, 
2018. 
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Beschrijving opdracht en traject sollicitatiebrief schrijven  Bijlage 5 

 

 

Toelichting in de les 

 

Zakelijke brief        Oefenopdracht 1 

 

Opdracht Solliciteren 

o Lees in stilte, individueel, de opdracht. Lees de vacatureteksten. 
o Maak aantekeningen en / of markeer zaken waar nodig. 
o Heb je vragen bij de tekst? 
o Staan er woorden in die je niet begrijpt? 
o Heb je misschien al eens gesolliciteerd?  
o Voordat je gaat schrijven maak je eerst een tekstplan. (Deze wordt uitgedeeld in de les en je kunt er 

meteen in de les mee aan de slag!) Je ordent je informatie naar de bekende indeling inleiding, midden 
en slot. Noteer met trefwoorden wat erin moet komen te staan en in welke volgorde. 

o In de inleiding stel je jezelf voor en geef je aan op welke functie je solliciteert en waarom bij dit 
bedrijf. 

o Het middendeel omvat 3 alinea’s. Daarin ga je in op de eisen van de vacature en hoe jij die kunt 
invullen. Bijvoorbeeld maak je melding van jouw technische vaardigheden, waaruit blijkt dat je 
in techniek geïnteresseerd bent en handig bent. Misschien heb je al ergens werkervaring 
opgedaan? Vertel dan hoe die ervaring van pas kan komen voor de werkgever.  
Ga in op eigenschappen die worden gevraagd, zoals dat je flexibel bent (hoe snel kun je bij het 
bedrijf zijn, hoe zit het met jouw beschikbaarheid voor het werk, hoe kun jij invulling geven aan 
het begrip gastvrijheid (je bent gewend om met verschillende soorten klanten om te gaan en 
gaat makkelijk gesprekjes aan. Of je hebt oog voor wat een klant wil en welke eigenschappen 
van jou daarbij helpen.) Kortom: je gaat jezelf ‘verkopen’…. Je geeft daarvan voorbeelden of 
‘bewijst’ het met argumenten.  

o In het slot formuleer je dat je graag een uitnodiging tot gesprek ontvangt of graag toelichting 
geeft, of…  

Orden jouw informatie: ‘aardappel, vlees, groente’ en maak er geen ‘groentesoep’ van(= alle informatie 
door elkaar heen lopend.)  
o Vervolgens schrijf je de brief / zakelijke e-mail. In het format van de sollicitatiebrief zie je hoe de  

lay-out ervan uitziet. Het blad met rubrics kun je ook gebruiken om te checken of alles erin zit.  
o Maak een foto van je brief en lever deze online in. In Word mag ook. (osm@ivo-deurne.nl). De 

inleverdatum is 14 oktober voor 24.00 uur.  
Bewaar de brief ook voor jezelf. Hij komt later in de volgende lessen schrijven terug. Ook in leerjaar vier staat 
een zakelijke brief schrijven op het programma; deze komt dan ook aan bod in het schooltentamen als 
opdracht.  
 

Aanwijzingen voor taalverzorging 

o Formuleer in correcte zinnen. 
o Begin iedere zin met een hoofdletter en eindig met een leesteken. 
o Let op je (werkwoord-)spelling.  
o Zorg voor een goede verdeling van de aandachtspunten: inleiding / kern / slot. 
o Houd je aan de briefconventies! Wat is een passende brief in de situatie?  

 
Beoordeling 
Lever jouw opdracht online in. 
Een eerste selectie wordt door de docent gemaakt.  
 
 
Vervolg 
Een selectie van brieven wordt aan jullie voorgelegd.  
Jullie vormen de directie, de afdeling Personeelszaken en een naast collega.  

 In groepjes beoordelen jullie de geselecteerde brieven.  

mailto:osm@ivo-deurne.nl
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o Een tweetal vormt de directie en geeft aan welke brieven ‘door’ zijn. De beoordeling gebeurt 
hardop, zodat de afdeling P & O en een naaste collega kunnen volgen op welke gronden 
iemand een afwijzing dan wel uitnodiging tot gesprek krijgt.  

o Een tweetal observeert en stelt een lijst van de criteria samen die de directie hanteert bij het 
kiezen. Deze aandachtspunten / criteria worden genoteerd op een groot vel en opgehangen.  

 De directie leest de gekozen brieven voor en geeft aan wat de doorslag geeft. Dit wordt vergeleken met 
wat de observanten (personeelszaken en een collega) hebben opgeschreven.  

De lijst van de observanten wordt vergeleken met de rubrics. Zijn daar nog zaken aan toe te voegen?  
De rubrics bewaren. Altijd handig! 
 

Vervolg 

In een opvolgende les gaan jullie aan de hand van tekststroken uit de brieven een nieuwe brief samenstellen 

die alle positieve punten in zich heeft. Jullie werken dus met materiaal dat jullie zelf hebben gemaakt met 

elkaar! 

Jullie knutselen met elkaar een eindversie. Deze type je uit. Nu is het tijd om echt de puntjes op de i te zetten.  

Let op dat er niet per ongeluk spelfouten insluipen. Controleer elkaar. Ook deze brief mailen jullie naar 

osm@iv0-deurne.nl. Jullie krijgen een groepscijfer voor de brief; diegenen die in de eerste ronde brieven 

hebben ingestuurd, krijgen een bonus.  

 

Bij de beoordeling wordt het beoordelingsmodel gehanteerd zoals gebruikt bij het PTA in leerjaar 4.  

PS. De beste brieven worden gekopieerd en met jullie gedeeld, zodat jullie allemaal voorbeelden hebben 

ingeval je zelf nog eens een zakelijke mail gaat schrijven voor die leuke zomerbaan.  

Veel succes! 

  

mailto:osm@iv0-deurne.nl
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Vacaturetekst Carwash medewerker  Bijlage 6  

 

  

Figuur 4. Indeed. Overgenomen uit “Indeed Vacatures zoeken”, 2018 

(https://www.indeed.nl/Medewerker-Carwash-vacatures?vjk=3916dd4ff1dbf6b4). Copyright 2018, 

Indeed. 

https://www.indeed.nl/Medewerker-Carwash-vacatures?vjk=3916dd4ff1dbf6b4
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Vacaturetekst Center Parcs, bijbaan Technische Dienst  Bijlage 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5. Pierre & Vacances Center Parcs. Overgenomen uit “Vacatures Pierre & Vacances Center Parcs”, 

2018 (https://pvcp-recrute.talent-soft.com/vacature/vacature-bijbaan-technische-dienst-limburgse-peel-m-

v_456.aspx?LCID=1043). Copyright 2018, Pierre & Vacances Center Parcs.    

https://pvcp-recrute.talent-soft.com/vacature/vacature-bijbaan-technische-dienst-limburgse-peel-m-v_456.aspx?LCID=1043
https://pvcp-recrute.talent-soft.com/vacature/vacature-bijbaan-technische-dienst-limburgse-peel-m-v_456.aspx?LCID=1043
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Woordenschat Vacaturetaal Bijlage  8 
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Tekstkader zakelijke brief  Bijlage 9 

 

tekstdeel alinea deelonderwerp steekwoorden 

 
 
 
 
inleiding 

 
 
 
 
1 

  

middenstuk 2   

3   

4   

slot 5   

  

adressering 
aanhef 

handtekening 

In trefwoorden: 

jouw vaardigheden, 

concrete voorbeelden 

daarvan, jouw motivatie 

(waarom en waarom bij 

dit bedrijf) jouw 

praktische 

mogelijkheden.  
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Voorbeeld uitgewerkt tekstkader leerling  Bijlage 10 
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 Bijlage 11 

 

  

1.  Criterium  
 

1 2 3 

2.  De brief is ingedeeld in een 
inleiding/kern (midden) /slot, 
 

1 van de drie 
onderdelen is 
duidelijk. 

2 van de drie 
onderdelen is 
duidelijk. 

Alle onderdelen 
zijn duidelijk 

3.  In de inleiding staat de reden waarom 
je de brief schrijft en wie je bent  
 

Reden/naam 
zijn niet 
vermeld. 

Naam is 
vermeld maar 
de reden 
vermeld, 
maar niet 
volledig. 

Reden en naam 
zijn 
vermeld en zijn 
volledig en 
duidelijk. 

4.  In de kern staat alles  wat je moest  
meedelen volgens de opdracht. 
 

Twee 
onderdelen of 
meer 
ontbreken. 

Eén 
onderdeel 
ontbreekt 

Alle onderdelen 
staan er duidelijk 
in. 

5.  In het slot staat wat je verwacht / 
wenst / vraagt / van de ontvanger. 
 

Slot ontbreekt De 
verwachting 
is niet 
duidelijk. 

De verwachting is 
duidelijk en 
compleet. 

6.  Je eindigt je brief met een passende 
slotgroet. 

Geen 
slotgroet 

Wel een 
slotgroet, 
maar niet 
formeel 

Een formele 
slotgroet 

7.  Jouw adresgegevens staan op de 
juiste plek/juiste manier geschreven  
 

Niet juist 
genoteerd. 

- Juist genoteerd 

8.  Datum en plaats staan op de juiste 
plek en is op de juiste wijze 
genoteerd  
 

Niet juist 
genoteerd. 

- Juist genoteerd 

9.  Adresgegevens geadresseerde staan 
op de juiste plek/juiste manier 
geschreven  
 

Niet juist 
genoteerd. 

- Juist genoteerd 

10.  De aanhef is correct geschreven. 
 

Niet juist 
genoteerd. 

- Wel juist 
genoteerd 

11.  De afsluiting is correct geschreven. 
 

Niet juist 
genoteerd. 

- Wel juist 
genoteerd 

12.  Tussen onderdelen van de brief heb 
je witregels. 
 

Bij geen enkel 
onderdeel 
gezien. 

Bij meer dan 
de helft van 
de 
onderdelen 
gezien 

Bij alle onderdelen 
gezien, 

13.  Je hanteert formeel = zakelijk 
taalgebruik 
 

Niet Meestal Altijd 

14.  Binnen en tussen de alinea’s breng je 
verband aan door gebruik van 
signaalwoorden en 
verbindingswoorden.  

Niet In de alinea’s In de alinea’s en 
tussen de alinea’s.  

 Rubric zakelijke brief 
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Beoordeling rollenspel directie – personeelszaken  Bijlage 12 

 
 

      

   

Figuur 6. Voorbeelden van criteria zoals leerlingen die hanteren bij de selectie van brieven van 

klasgenoten. 

  

De leerlingen kennen aan de brieven (horizontale lijn) 

een score toe per rubric (verticale lijn) waarbij 1 staat 

voor uitnodigen, 2 voor twijfelgeval en 3 voor afwijzen. 

Dit systeem hebben ze zelf bedacht en is voor menig 

volwassene herkenbaar als de werkwijze van een 

selectiecommissie.  
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Format sollicitatiebrief   Bijlage 13 

 
 

  

Figuur 7. Overgenomen uit “Boekje Vaardigheid Nederlands”, door Hub van Doornecollege, 

2018. Copyright, 2018. Hub van Doornecollege.  
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Voorbeeld eerste briefuitwerking leerling  Bijlage 14 

 

Kxxx Jxxxxx 

Gxxxxxxxx 15 

5xx6 XX Helmond 

CarPro Carwash 

Dhr. Crooymans 

Kerkstraat 1 

5409 AA  Nuenen 

 

Nxxxxx 3 oktober 2018 

 

Geachte heer Crooymans, 

Graag wil ik solliciteren op de advertentie carwash medewerker. Ik ben Kxxx Jxxxxx en ben 

leergierig, enthousiast en gedreven. Ik steek graag mijn handen uit de mouwen en werk graag met 

auto's. 

Ik ben sociaal, kan goed samen werken met collega's en ben voorzichtig met de auto's van de klant 

. Ik zit op het Hub van Doorne college en volg de opleiding mobiliteit en transport. Op school werk ik 

ook met auto's in de sector techniek. Dus dit baantje sluit mooi aan bij mijn opleiding.  

Ik ben per direct beschikbaar in het weekend en vroeg op de avond. 

Ik hoop snel van u te horen.  

Met vriendelijke groeten, 

handtekening van Kxxx 

 

 

 

Kxxx Jxxxxx  

 

Bijlag: cv 
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Mxxxxx xx Pxx 

Pxxxxxxx  16  

5xx8 XX Mxxxxx  

 

 

CarPro Carwash 

t.a.v. Johnny Crooymans 

Collseweg 22 

5674 TR Nuenen 

 

 

Mxxxxx, 14 oktober 2018 

 

 

Geachte heer Crooymans,  

 

 

Mijn naam is Mxxxxx xx Pxx en ik woon in Mxxxxx. Uw advertentie voor carwash medewerker viel 

mij meteen op. Deze functie eisen passen perfect bij mij.  

 

Graag zou ik willen solliciteren voor de functie carwash medewerker voor de vestiging Nuenen. 

Die leergierige enthousiaste kandidaat die bovendien niet bang is vieze handen te krijgen, veel af 

weet van auto’s en hun waarde, zelfstandig kan werken, een sociale en klantvriendelijke instelling 

heeft en ook in de weekenden wil werken, die kandidaat dat ben ik.  

 

Ik zou het op prijs stellen een en ander in een persoonlijk gesprek toe te lichten waar ik graag voor 

uitgenodigd word.  

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

 

 

 

Mxxxxx xx Pxx 
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Bxx xxx xx Hxxxxx. 

Leeftijd: xx. 

Hxxxxxx, Bxxxxxxxx. 

Vxxxxxx x. 

5xx4 XX. 

 

Referentie: 14-10-18 

 

 

Beste meneer/mevrouw, 

 

Ik wil graag bij jullie (Center Parcs) solliciteren, omdat ik voldoe aan al jullie eisen. 

Ik spreek Nederlands, Engels en Duits. 

Ik ben een leerling op het Hub van Doorne College, richting Techniek. Ik ben technisch en kan goed 

met vreemde mensen overweg. 

Ik woon dichtbij, dus ik kan op de fiets komen en daardoor kan ik ook komen als het nodig is, omdat 

ik om de hoek woon. 

 

Het lijkt me leuk als ik een keertje bij jullie op gesprek zou mogen komen om mijzelf beter voor te 

stellen. Dit is tenslotte maar een brief. Een reactie vind ik ook erg fijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Bxxx xxx xx Hxxxxx. 
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Brief na revisie, keuze per subgroep  Bijlage 15 

 
Mxxxxx xx Pxx 
Pxxxxxxxxx xx 
5xx1 XX Mxxxxx 
 
CarPro Carwash 
t.a.v.J. Crooymans 
Collseweg 22 
5674 TR Nuenen 
 
Betreft: sollicitatie bijbaan Technische Dienst Limburgse Peel 
(referentie: 2018-456) 
 
Mxxxxx, 14 oktober 2018 
 
 
Geachte heer Crooymans, 
 
IK zocht naar een baan en kwam op deze mooie vacature uit. 
 
Mijn naam is Mxxxx xx Pxx en ik woon in Mxxxxx.  Uw advertentie voor carwash medewerker viel 
mij meteen op. Deze functie-eisen passen bij mij. 
 
De functie lijkt me een mooie uitdaging, waarin mijn technische achtergrond goed van pas komt. 
 
In mijn studie heb ik veel ervaring opgedaan in het wassen en schoonmaken van auto’s. Ik heb 
hierbij veel werk gewerkt met machines om de buitenzijden schoon te maken en te polijsten. Ook 
beheers ik alle vaardigheden om het interieur van auto’s als nieuw te maken. De afgelopen jaren 
ben ik vooral in mijn vrije tijd bezig geweest met het schoonmaken van auto’s 
Ik ben een harde werker en zal de klanten altijd met een glimlach helpen. 
 
Ik kan ook in het weekend en tijdens de vakanties werken. Het eigen vervoer is ook geen 
probleem. Daarnaast ben ik gastvrij en betrouwbaar. 
 
Verder ben ik sociaal en vind ik het niet vervelend om zowel doordeweeks als in het weekend te 
werken. Ook ben ik goed in samenwerken met andere mensen en niet snel afgeleid door andere 
dingen om mij heen. 
 
Verder ben ik gedreven, ambitieus en niet bang om vieze handen te krijgen. 
Ik kan voor vervoer zorgen om bij u te komen in de weekenden en in de vakanties. 
Ik beheers Nederlands en Engels; Duits versta ik wel, maar spreek ik niet. 
Ik zou het leuk vinden om bij zo’n mooi park te mogen werken. 
 
Een reactie vind ik ook erg fijn. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Mxxxxx xx Pxx. 
 
 
Bijlage: persoonlijke gegevens. 
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Jxxxx Vxxxxxxxxx 
Vxxxxxxxxx 2 
5xx8 XX Mxxxxxl 
 
 
Center Parcs 
Peelheideweg 25 
5966 PJ America 
 
 
Mxxxxx,  10 Oktober 2018 
 
 
Betreft: sollicitatie bijbaan Technische Dienst Limburgse Peel (Referentie: 2018-456) 
 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
 
Hierbij solliciteer ik als scholier naar de bijbaan Technische Dienst. Ik heb al wat ervaring met 
allerlei voorkomende werkzaamheden rondom een kinderopvang.  
 
Ik kan voor eigen vervoer zorgen om bij u te komen in de weekenden en in de vakanties. Duidelijke 
opdrachten kan ik zelfstandig uitvoeren, maar ik vind het ook leuk om in een team te werken. Ik 
beheers Nederlands en Engels; Duits versta ik wel maar spreek ik niet. Ik zou het leuk vinden om 
bij zo’n mooi park te mogen werken. 
 
Ik zou graag op gesprek willen komen of een proefdag mee komen draaien. 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
 
Jxxx Vxxxxxxxx 
 
 

 

Bijlage: Persoonlijke gegevens.  
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Persoonlijke gegevens  
 
 

Personalia 

 
Naam:    Vxxxxxxxxx 
Voornamen:  Jxxxx Txxxxxxx 
Roepnaam:  Jxxxx 
Adres:    Vxxxxxxxxx 2  
Postcode en Adres:  5xx8XX Mxxxxxl 
Telefoon:   06-12345678  
E-mail:   12345678@gmail.com  
Geboren:   26 Mei 2004 
 

 

Opleidingen  

 
2016-  heden Hub van Doornecollege Deurne  
Richting:   Bouw Wonen Interieur  
Niveau:  VMBO-kader 

 
2008-2016  Basisschool Den Doelhof Meijel 

 
 

Werkervaring 

 
2016 - heden Helpen bij Stichting Kinderopvang Meijel 
   Alle voorkomende werkzaamheden in en rondom het gebouw. 
Referenties:   Dhr. Vxxxxxx, xxxxxxx SKM  
   Telefoon nummer skm: 077-1234567 
 
2016 - 2017  Krantenwijk 
   Krantenwijk met folders    

 
 

Overige informatie   

 
Diploma’s: Type diploma - Zwemdiploma A,B, C  - Jeugd EHBO – Verkeersdiploma. 
Rijbewijs:  Niet van toepassing. 
Hobby’s:   Gamen, met vrienden chillen, Donald Duck lezen 
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Sxxx Bxxx 

Kxxxxxxx 9 

5xx8 XX Mxxxxxl 

 

Carpro carwash 

Afdeling vmbo 

T.a.v. Dhr. J. Crooymans 

 

 

Mxxxxx, 14 Oktober 2018 

 

 

Beste heer Crooymans, 

 

Met interesse las ik dat u een vacature heeft voor het schoonmaken van auto’s. Middels deze brief 

wil ik u graag mijn motivatie voor deze baan toelichten en u ervan overtuigen dat ik de juiste 

kandidaat ben. 

 

In mijn studie heb ik veel ervaring opgedaan in het wassen en schoonmaken van auto’s.  Ik heb 

hierbij veel gewerkt met machines om de buitenzijde schoon te maken en te polijsten. Ook beheers 

ik alle vaardigheden om het interieur van auto’s als nieuw te maken. De afgelopen jaren ben ik 

vooral in mijn vrije tijd bezig geweest met het schoonmaken van auto’s 

 

Momenteel ben ik werkzaam bij Op het Veld potcultures, maar ik ben nu toe aan een nieuwe 

uitdaging. Daarom heb ik besloten te gaan solliciteren bij Carpro carwash. Ik vind het fijn om in een 

leuke werksfeer te werken met naaste collega’s. 

 

Ik ben iemand die breed ontwikkeld is met een grote passie voor alles wat met auto’s  te maken 

heeft. Verder ben ik heel sociaal en ik vind het niet vervelend om zowel doordeweeks als in het 

weekend te werken. Verder ben ik goed in samen werken met andere mensen en ik ben niet snel 

afgeleid door andere dingen om mij heen. Ik zou het leuk vinden om een keer langs te mogen 

komen om verder te praten over de mogelijkheden om te werken bij Carpro. 

 

Ik zie uw reactie met veel belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Sxxx Bxxx 
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Tekststroken  Bijlage 16 

 

Input sollicitatiebrief 

(De zinnen zijn gemaakt door leerlingen van 3 kader). 

Benodigdheden:  - advertentie Center Parcs en Carwash Nuenen; 

  - format sollicitatiebrief; 

  - informatie hoofdstuk 3, paragraaf Schrijven, leergang Nieuw Nederlands, 6e editie. 

Aanhef 

Mxxxxx xxx Pxx  
Pxxxxxxxx 16  
5xx8 XX Mxxxxx 

CarPro Carwash 
t.a.v. J. Crooymans 
Collseweg 22 
5674 TR Nuenen 

Betreft: sollicitatie bijbaan Technische Dienst Limburgse 
Peel 

Referentie: 2018-456 

Referentie: 14-10-18 

Meijel, 14 oktober 2018 

Beste heer Crooymans, 

Geachte heer Crooymans, 
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INLEIDING  

Kiezen uit de volgende zinnen of bedenk zelf een 

variant: zet de zinnen vervolgens in een goede 

logische volgorde.  

[XXXX = invullen wat van toepassing is] 

Ik zocht naar een baan en kwam uit bij deze mooie 
vacature.  

Mijn naam is XXXXXX en ik woon in XXX. Uw advertentie 
voor medewerker [XXXX] viel mij meteen op. Deze 
functie-eisen passen perfect bij mij. 

Ik ben [XXXXX] en leergierig, enthousiast en gedreven. Ik 
steek graag mijn handen uit de mouwen en werk graag 
met auto's. 

Ik stel mij graag aan u voor. Ik ben een scholier op 
kaderniveau en ik zit in mijn derde jaar van de technische 
middelbare school. 

Graag zou ik willen solliciteren naar de functie van 
carwash medewerker voor de vestiging Nuenen. Ik schrijf 
u deze brief, omdat ik heel graag met auto’s werk. 

Bij het zien van uw vacature voor [XXXXX] was ik meteen 
enthousiast. De werkzaamheden in uw advertentie 
spreken mij heel erg aan.  

Met interesse las ik dat u een vacature heeft voor het 
schoonmaken van auto’s. [XXXX hier kan ook een 
andere functie of hoofdbezigheid staan] 

Ik wil graag bij jullie [XXXXX] solliciteren, omdat ik voldoe 
aan al uw eisen. 

Naar aanleiding van ons telefoongesprek wil ik graag 
solliciteren voor vrachtwagenchauffeur [XXXXX] bij 
[XXXXX]. 
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Ik hoorde dat u personeel zoekt, vandaar dat ik deze brief 
aan u schrijf. Ik heb van uw vacature gehoord via mijn 
broer [XXXX]. Ik wil zeker graag uw team versterken.  

Middels deze brief licht ik graag mijn motivatie voor deze 
baan toe en wil ik u ervan overtuigen dat ik de juiste 
kandidaat ben. 

 

 

 

Midden alinea 1, aansluitend bij de 

eis van technisch (competent) zijn.  

De functie lijkt me een mooie uitdaging, waarin mijn 
technische achtergrond goed van pas komt.  

Ik heb een technische opleiding gevolgd en ik heb er een 
achtergrond in, omdat ik eerder heb gewerkt voor de 
technische dienst van [XXXX]. 

In mijn studie heb ik veel ervaring opgedaan in het 
wassen en schoonmaken van auto’s. Ik heb hierbij veel 
gewerkt met machines om de buitenzijde schoon te 
maken en te polijsten. Ook beheers ik alle vaardigheden 
om het interieur van auto’s als nieuw te maken. De 
afgelopen jaren ben ik vooral in mijn vrijetijd bezig 
geweest met het schoonmaken van auto’s. 
 
[in plaats van auto’s en de autowerkzaamheden kun je 
hier ook een andere baan en vaardigheden invullen]  

Ik heb al enige ervaring met allerlei voorkomende 
werkzaamheden rondom een kinderopvang.  

Ik heb tot nu toe bij een metaalbewerkingsbedrijf en een 
springkussenverhuurbedrijf gewerkt.  
[eventueel ander bedrijf invullen] 
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Ik ben ook heel leergierig en wil nog meer leren over 
auto’s. Daarom lijkt het me ook leuk om bij u te komen 
werken. 

Ik ben leerling op het Hub van Doornecollege. 

Waar ben ik goed in? Ik kan goed met hout overweg, dus 
als u een kozijn of deur gemaakt wilt hebben, ben ik 
perfect voor uw bedrijf. Ik reageer op uw vacature, omdat 
ik goed met mijn handen overweg kan.  

Ik ben geschikt voor deze baan, omdat ik technisch ben 
en houd van klussen op het gebied van techniek; dus dat 
komt zeker handig uit. 

Ik ben na het afmaken van mijn middelbare school aan 
het Dr. Hub van Doornecollege doorgestroomd naar het 
Summa College in Eindhoven, omdat ik al van jongs-af-
aan vrachtwagenchauffeur wilde worden. In de tijd dat ik 
daar op school zat, heb ik mijn autorijbewijs gehaald en 
een jaar later mijn CE-vrachtwagenrijbewijs. 

Ik zit op het Hub van Doornecollege en volg de opleiding 
mobiliteit en transport. Op school werk ik ook met auto's in 
de sector techniek. Dus deze baan sluit mooi aan bij mijn 
opleiding.  

Ik ben momenteel student aan het Hub van Doornecollege 
en studeer voor timmerman. Een baan bij uw Technische 
Dienst zal dan ook zeker bij mij passen. U heeft uw 
handige enthousiaste student gevonden! 

Ik ben ook heel technisch, want ik zit op school bij de 
sector Bouw, dus ik leer al veel over techniek. Ook heb ik 
al bij een autobedrijf gewerkt. 

En ik houd van auto’s, dus ik denk dat dit de perfecte 
baan voor mij is. Ik heb er nu al heel veel zin in. 
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Midden alinea 2, aansluitend op 
andere criteria van de vacature. 

Ook vind ik het prettig de ruimte te hebben voor eigen 
initiatieven.  

Verder ben ik gedreven, ambitieus en niet bang om vieze 
handen te krijgen. 

Die leergierige enthousiaste kandidaat, die bovendien niet 
bang is vieze handen te krijgen, veel afweet van auto’s en 
hun waarde, zelfstandig kan werken, een sociale en 
klantvriendelijke instelling heeft en ook in de weekenden 
wil werken: die kandidaat, dat ben ik.  

Momenteel ben ik werkzaam bij [XXXXXXX], maar ik ben 
nu toe aan een nieuwe uitdaging. Ik vind het fijn om in een 
leuke werksfeer te werken met naaste collega’s. 

Ik zal ook zelfstandig werken en heb dus daarbij geen 
hulp nodig. Ik heb bij de volgende bedrijven gewerkt 
[XXXX] en [XXXX]. Daarmee heb ik ervaring in 
soortgelijke werkzaamheden. 

Verder ben ik sociaal en vind ik het niet vervelend om 
zowel doordeweeks als in het weekend te werken. Ook 
ben ik goed in samenwerken met andere mensen en niet 
snel afgeleid door andere dingen om mij heen. 

Ik ben sociaal, kan goed samen werken met collega's en 
ben voorzichtig met de auto's van de klant. 

Ook ben ik graag bezig en ben ik behulpzaam. 
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Als eigenschappen heb ik dat ik best handig ben en dat ik 
werkinzicht heb. 

Duidelijke opdrachten kan ik zelfstandig uitvoeren, al vind 
ik het ook erg leuk om in een team te werken. 

Ik kan goed met allerlei soorten mensen en ook met 
kinderen overweg. 

Ik heet mensen graag welkom.  

Ik ben een harde werker en zal de klanten altijd met een 
glimlach helpen.  
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Alinea 3, aansluitend bij praktische 
criteria in de advertentie.  

Ik woon dichtbij, dus ik kan op de fiets komen en omdat ik 
om de hoek woon, kan ik ook komen als het nodig is. 

Ik kan voor eigen vervoer zorgen om bij u te komen in de 
weekenden en in de vakanties. 

Ik ben alle dagen beschikbaar en flexibel, omdat ik op tien 
minuten reizen woon. 

Ik ben per direct beschikbaar in het weekend en vroeg op 
de avond. 

Ik spreek Nederlands, Engels en Duits. 

Ik beheers Nederlands en Engels; Duits versta ik wel, 
maar spreek ik niet. 

De werkomvang van 19,5 uren is fijn en desgewenst kan 
ik ook vaker komen werken. 

Ik kan ook in het weekend en tijdens de vakanties werken. 
Het eigen vervoer is ook geen probleem. Daarnaast ben ik 
gastvrij en betrouwbaar. 
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Afsluitende alinea.  

Ik heb nog wel een paar vragen, zoals wat de werktijden 
zijn en wat voor werk er allemaal is te doen?  

Als u nog iets zou willen weten, dan hoor ik dat graag, 
zodat ik u kan informeren hierover.   

Ik zou het leuk vinden om bij zo’n mooi park te mogen 
werken. 

Ik zou graag op gesprek willen komen of een proefdag 
mee komen draaien. 

Mede dankzij mijn interesse voor auto’s [XXXX] hoop ik 
dat ik u heb overtuigd van mijn inzet voor de functie van 
[XXXX] 

Ik hoop dat ik iets meer over me mag komen vertellen in 
een gesprek. Ik hoor graag van u. 

Uiteraard licht ik een en ander graag toe in een gesprek. 
Ik zie met belangstelling uit naar een gesprek.  

Ik zou het op prijs stellen een en ander in een persoonlijk 
gesprek toe te lichten waar ik graag voor word 
uitgenodigd. 

Het lijkt me leuk als ik bij u op gesprek zou mogen komen 
om mijzelf beter voor te stellen.  

Ik zou het leuk vinden om uitgenodigd te worden om 
verder te praten over de mogelijkheden om te werken bij 
[XXXX]. 

Ik hoop op een zo spoedig mogelijke reactie op mijn 
bericht.  
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Een reactie vind ik ook erg fijn. 

Ik hoop op een positieve reactie en wacht uw antwoord af.  

Bij deze hoop ik op een sollicitatie gesprek en dat ik gauw 
bij uw bedrijf aan de gang kan gaan. 

Ik hoop op een positieve reactie op mijn brief en hopelijk 
kan ik binnenkort bij u aan de slag.  

Ik hoop snel van u te horen.  

Ondertekening 
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PowerPoint  Bijlage 17 

 

Link om de PowerPoint te downloaden en naar eigen inzicht te gebruiken voor de lessenserie: 

https://miekevanos.com/2018/12/17/sollicitatiebrief-schrijven/ 

 

 

  

https://miekevanos.com/2018/12/17/sollicitatiebrief-schrijven/
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Onderdeel B: Presentatie, tips en tops 
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Tips en tops 

 

Feedbackformulier presentatie – didactiek taalvaardigheid 
 

Datum: donderdag 20 december 2018  
Studenten: Mieke van Os, Iris Pennings en Irene Wolf. 
Klas: NEN-D2A 

Feedbackpunten Antwoorden medestudent(en) 

Denk je dat het thema geschikt is voor de betreffende doelgroep en waarom? 

 Ja, nuttig want bovenbouw vmbo heeft straks met werken te maken en het maakt Nederlands een praktisch vak. 

 Sluit goed aan bij de belevingswereld, hier hebben ze in de praktijk echt iets aan.  

 Ja, goed gericht op de praktijk. 

 Ja, zeker de aansluiting met eventuele vakantiebaan. Is deze lessenserie richting het einde van het schooljaar? 

 Ja, ze zijn op een leeftijd waarop solliciteren niet langer onrealistisch is, dus het staat redelijk dichtbij de leerling.  

 Zeker, nuttig want moeten ze later ook, het solliciteren.  

Zijn de lesdoelen haalbaar voor deze doelgroep en waarom? 

 Misschien is het wat te veel voor basis/kader. Ze hebben misschien wat meer duidelijkheid nodig. 

 Ja, denk ik wel. Goed over nagedacht. 

 Ik vind het erg veel doelen om te bereiken in 3 lessen. Leerlinge moeten veel in de les en buiten de les doen.  

 Ik heb het gevoel dat er erg veel doelen per lessen zijn. Probeer dit voor de doelgroep te beperken tot 1 á 2 per les.  

 Vind ik lastig te beoordelen. Op basis kader is lezen en schrijven erg moeizaam. Huiswerk: een sollicitatiebrief schrijven, 

lijkt me te hoog gegrepen. Kan volgens mij alleen als je er  de hele les aandacht aan besteedt.  

Wat vind je van de opbouw van de lessenserie? Zou je hier tips / tops bij kunnen vermelden? 

 Top: Leuk dat jullie beginnen met een filmpje en een inductieve lesstart. Leuk dat de leerlingen elkaar kunnen beoordelen 

en van elkaar kunnen leren.  

 Tip: misschien iets te veel / te moeilijk? 

 Zeer goed onderbouwd. Misschien wel wat overlap soms. 

 Bespreken vacature  huiswerk  brief  grote sprong. Leuke werkvormen (stroken e.d.) Ik vind het wel behoorlijk 

veel, 2x een sollicitatie schrijven.  

 Jullie verwelkomen de leerlingen niet? Staat het filmpje bij binnenkomst dan al aan?  

 Overzichtelijke opbouw en structuur. 
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Reactie van Mieke op tips en tops 

 

Zinnig 

De studiegenoten vinden het thema geschikt voor de betreffende doelgroep. Immers de bovenbouw heeft 

straks te maken met solliciteren, waardoor ze aan deze opdracht voor de praktijk echt wat hebben. Een 

goede suggestie is om het thema nog iets op te schorten richting april - mei, waardoor de leerlingen hun 

verworven vaardigheid kort erop al in de praktijk kunnen brengen bij het solliciteren naar die mooie 

vakantiebaan.  

 

Pittig 

De vraag wordt gesteld of de opdracht niet te hoog gegrepen is voor de leerlingen van het derde jaar 

vmbo. Ook wordt als bezwaar genoemd dat leerlingen veel in de les en buiten de les om moeten doen, 

waarbij er veel doelen zijn per les. Ook wordt geopperd om meer inleidende vragen te koppelen aan het 

Center Parcsfilmpje. Verder vraagt een medestudent zich af of de leerlingen geen vriendjespolitiek 

toepassen of mogelijk zelfs gaan pesten bij het beoordelen van brieven. Een ander oppert of het niet beter 

is om ‘les te geven in het schrijven van een sollicitatiebrief’ in les 2. Tot slot rijst de vraag of het zin heeft 

de brieven over te laten typen?  

 

Zijn de keuzes voor de lessenserie voldoende onderbouwd met de verantwoording vanuit de theorie? Wat vind je de 
belangrijkste onderbouwing passend bij deze lessenserie en waarom? 

 Zeker voldoende onderbouwd.  

 Goed over nagedacht. 

 Ja.  

 De onderbouwing lijkt in orde.  

 Jazeker, goed onderbouwd. Het geeft het belang van het vak Nederlands goed aan. Je kunt namelijk geen sollicitatiebrief 

schrijven met slecht Nederlands.  

Overige opmerkingen: 

 Inductief is leuk! 

 Veel werk voor de docent.  

 Les 1: Leuke aandachtstrekker, dichtbij de leerlingen.  

 Voor les 2 moet de docent dus alle net-op-tijd-ingeleverde-brieven lezen en analyseren wie de beste heeft geschreven? 

Veel werk en nog meer voorbereiden op les 3, pfoe! 

 Anonimiseer altijd je voorbeelden.  

 Het inductieve vind ik erg risicovol. Ik heb zelf gemerkt dat ze heel erg behoefte hebben aan voorbeelden.  

Vragen? 

 Zijn de brieven anoniem? Anders krijg je misschien vriendjespolitiek/ pesterijen bij het beoordelen? 

 Leuke eindopdracht, origineel. 

 Ziet er super compleet en doordacht uit. Veel structuur! 

 Wat is het nut van iets overtypen? Waarom geen foto laten maken en daar fouten op laten verbeteren, dat is geen 2x 

typen.  

 Top: Leuk dat leerlingen zelf mogen beslissen wie er zelf op gesprek mag komen. Vraag: waarom is les 1 huiswerk een 

sollicitatiebrief en krijgen ze er in les 3 pas les over? Dan zou ik juist gelijk les 2 aan de slag gaan met de ultieme 

sollicitatiebrief.  

Algemene vragen naar aanleiding van de presentatie: 
1. Waarom twee keer de brief schrijven? 

2. Veel informatie voor de leerlingen 

3. Alle vaardigheden staan centraal. 

4. Spreken, luisteren en lezen 

5. Anonimiteit 

6. Tekststroken reviseren  misschien de nadruk leggen op de inhoud / structuur van de brief i.p.v. de hoofdletters en 

interpunctie. Dit typen ze namelijk direct over.  
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Op voorgaande vragen kunnen wij proefondervindelijk reageren. De lessen zijn immers daadwerkelijk 

gegeven in de praktijk aan leerlingen van de derdejaars kader- en basisklassen.  

 Het filmpje is vooral een aandachtrichter. Het filmpje wordt gestart op het moment dat de leerlingen in hun 

groepjes zitten. Het is een losmaker en slaat een brug naar de eigen ervaringen van het hebben van een 

baan en wel of niet gesolliciteerd hebben, een overgang naar het spontane associëren. Tegelijkertijd is 

het een pragmatische keuze waarvoor je tijd wilt vrijmaken binnen een toch beperkte tijdsspanne.  

 Tijdens de eerste les krijgen de leerlingen een indruk van de hele taak die voor hen ligt en hoe zij daaraan 

gaan werken, maar dat doen zij uiteraard verspreid over de lessenreeks. Zo weten ze waarom de serie zo 

is opgebouwd en hoe de ene les de voedingsbodem is voor de volgende les en tevens een stap bevat die 

zij separaat kunnen doen om tot een goede brief te komen. Bovendien werken ze er in de les met name in 

groepjes aan, waarbij ze op elkaar kunnen leunen. De hele taak is opgedeeld in deeltaken en daarmee in 

subdoelen. De eerste les ligt de focus op analyseren, relateren en ordenen: het uitpluizen van een 

advertentie en het toedelen van eigen vaardigheden aan de functie-eisen en de gegevens onderbrengen 

in een tekstkader, waarbij de leerlingen al bekend zijn met de opbouw in een structuur naar inleiding, 

midden en slot. De theorie behelst kort stil staan bij formeel taalgebruik, maar in deze les komt het nog 

niet aan op formuleren. Zoals beschreven juist niet; de inzet is erop gericht dat ze eerst gaan plannen (en 

interpreteren (construct en outline maken, zie pagina 5 faseren schrijfproces)). Bij het onderdeel ‘vertalen 

van eigen competenties’ is modelen van een voorbeeld per groep of klassikaal nodig. Dit vinden de 

leerlingen lastig, maar is die hobbel genomen, dan kunnen ze wel uit de voeten met hun schrijfkader 

richting de sollicitatiebrief. De sprong richting de brief valt dan wel mee. Van belang is dat de leerlingen 

dus echt in de les werk maken van een schrijfkader. Iets waar ze normaliter met zevenmijlslaarzen 

overheen stappen.  

 Het verwoorden in zinnen gebeurt thuis. Wat ze thuis doen, is het voorwerk uit de les in volzinnen 

uitschrijven volgens het format, dat ze ernaast kunnen leggen. Dus het huiswerk is beperkt en leerlingen 

hebben er ook geen uren aan gespendeerd, omdat ze een goede basis in hun hoofd en op papier hebben 

in trefwoorden. De leerlingen zijn gemotiveerd voor hun brieven, zeker omdat ze weten dat deze na de 

vakantie mogelijk worden opgenomen in een werkmap als werkmateriaal per groep voor les 2. (Echt 

storende fouten zijn er door de docent van tevoren uitgehaald om gezichtsverlies voor een leerling te 

voorkomen).  

 Les 2 heeft als subdoel het leggen van de brieven naast het format en het wegen van criteria aan de hand 

van rubrics in een rollenspelachtige opzet. Dat betekent dat ze als observeerder of beoordelaar heel goed 

kijken naar de nuances zoals die zijn opgeschreven door klasgenoten afgezet tegen de vacaturetekst, 

welke ze in les 1 al goed hebben geanalyseerd. De leerlingen kunnen het dus koppelen aan eerdere 

indrukken en kennis. Een ‘verborgen’ manier van herhaling en verdieping, want als ze ergens een broertje 

dood aan hebben is het aan steeds weer iets in dezelfde vorm aangeboden te krijgen. In het theoretisch 

gedeelte wordt kort van gedachten gewisseld over hoe je zorgvuldig feedback geeft. Dit ook om 

objectiviteit en respectvol omgaan met input als ‘norm’ neer te zetten. De leerlingen zijn vooral bezig met 

vergelijken. Het vergelijken van de verschillende brieven en het vergelijken met de rubrics en kenmerken 

van het format door actief van gedachten te wisselen over de taaluiting.. Dat is ook de reden dat we er 

niet voor hebben gekozen om les te geven in het schrijven van een brief in les 2, maar de leerlingen 

vooral ontdekkend bezig te laten zijn met hoe het proces in elkaar steekt, welke stappen elkaar opvolgen 

en hoe je daarbij gebruik kunt maken van routewijzers. De methode Nieuw Nederlands is vooral receptief 

van opzet en dat maakt mogelijk dat de essenties aan de leerlingen voorbij gaan. Ze zijn niet echt met de 

leerinhoud bezig.  

 In les drie ligt het accent op herordenen, komen tot consensus en controleren. Ze schrijven dus feitelijk 

één brief zelf (en geen twee) en de strokenbrief stellen ze in de groep met elkaar samen. Dan ligt het 

accent in eerste instantie op onderhandelen over de inhoud, structuur en indeling. Daar gaat ook het 

merendeel van de tijd naar uit.  

 Is het zinnig om een fotobeeld van de samengestelde brief over te laten typen? Die vraag hebben wij ons 

ook gesteld en ook al vóór het uitproberen van de les. Toch denken wij dat dat zinvol is. De leerlingen 
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hebben weliswaar een foto gemaakt, maar de realiteit is ook dat in sollicitatiebrieven fouten zich vaak 

voordoen nadat de brief qua concept in kannen en kruiken is bevonden. Dat zien we ook nu gebeuren: 

iedereen werkt vanuit dezelfde strokenmaterialen. Weliswaar ontstaat een andere brief per groep op basis 

van andere gemaakte keuzen qua inhoud en indeling, maar toch, het basismateriaal is identiek. Bij de 

beoordeling is gekeken naar de normering zoals die tijdens het schooltentamen en centraal examen geldt. 

Een onderdeel betreft interpunctie, hoofdletters, witregels. Ondanks dat het goed op de foto staat, treden 

er kwaliteitsverschillen op doordat gegevens niet juist worden overgenomen en leerlingen zichzelf en 

elkaar onvoldoende aanspreken op het controleren en het voeren van een eindredactie. Het is een 

eyeopener voor de leerlingen om vast te stellen dat ze bij gelijke kansen op een optimale brief en een 

hoog cijfer, toch punten laten liggen op basis van het handelen op basis van een spellinggeweten. Dat 

kan dus het verschil maken tussen een voldoende en een hoog cijfer. In de echte wereld vertaalt zich dat 

misschien in het krijgen van een uitnodiging of een afwijzing. Het is bekend dat interpunctie en 

werkwoordspelling een struikelpunt vormen. Nadat de tekstopbouw en het concept op zinsniveau alle 

aandacht hebben gekregen, is het van belang een moment in te lassen voor accuraatheid en correctheid. 

Door het overtypen en tegelijkertijd een ander mee te laten redigeren, wordt gewerkt aan een foutloze 

representatie en slijt het beeld in.  

 Anonimiseer altijd je voorbeelden, dat is een goede tip. Dat gaan we in ieder geval in dit document doen 

bij de terugkoppeling naar de HAN. Ook bij hergebruik in een volgend jaar wellicht, wanneer leerlingen de 

making of niet hebben meegemaakt. Binnen de lesserie is de naamstelling bewust gedaan, ook in de 

voorbeeldzinnen op de Power Point, omdat leerlingen het stimulerend vinden - zo is de ervaring althans in 

deze lessenreeks - dat de bijdrage direct wordt ingezet als leermateriaal. Het zijn ook voorbeelden in 

positieve zin met in gedachten een positieve ervaring voor iedereen en het weghalen van schrijfangst: 

“Een sollicitatiebrief schrijven hoef ik niet en kan ik niet”. Niks mis met het hebben van hoge 

verwachtingen van je leerlingen. De leerlingen hebben die van ons overtroffen! 

 Het is flink doorwerken. De lessen volgen elkaar niet binnen een week op. In de praktijk blijkt dat geen 

bezwaar. Het hielp wellicht dat er een herfstvakantieperiode tussen zat. Hier en daar zit overlap, maar dat 

is ook om stukken even terug te halen en weer snel in de vertrekmodus te komen. Het aantal doelen per 

les is beperkt en in tijd haalbaar doordat een aantal onderdelen is geprefabriceerd. Doordat de groepen zo 

zijn samengesteld dat verschillende kwaliteiten van leerlingen worden gecombineerd, blijkt de opdracht 

voor iedereen haalbaar. Zelfs in een klas met 27 leerlingen! Een grote klas heeft het voordeel dat er veel 

brieven worden gegenereerd om uit te kiezen en geschikte tekststroken uit te plukken, waardoor iedereen 

wel waardering krijgt voor zijn of haar inbreng. Want de ene brief is in zijn eerste opzet natuurlijk beter dan 

de andere. Maar het ging om de oefening en het proces, het resultaat is niet hetgeen waar de nadruk op 

lag.  

 

Leentje buur 

De studiegenoten constateren dat het veel werk is voor de docent: het selecteren van de brieven en 

voorbereiden van les 3. Dat kan niet worden ontkend. Maar ook als docent heb je houvast aan het format, 

de rubrics en de opgestelde tekstkaders als ook aan de vacatureteksten. Bovendien is het geen 

cijfermatige beoordeling en houd je voor ogen dat het een mooie mix moet zijn voor les 3: bij alle functie-

eisen een voorbeeld. Als begeleider van les 1 weet je vanuit welke ervaring de leerlingen het tekstkader 

hebben opgesteld (de link met de eigen ervaringen, je weet wat ze moeilijk vonden in het omzetten naar 

de advertentie). Het nadenken over de samenstelling van de groepen betaald zich terug, omdat de 

samenstelling helpend is in het doorlopen van de deelprocessen. De leerlingen verzetten zelf heel veel 

werk tijdens de lessen. Hierdoor weet je voor een volgende keer dat de aanpak matcht met de theorie en 

hoef je de aanpak niet van scratch af te bedenken. Mogelijk kun je langzaamaan gaan werken met een 

databank van advertenties en geschreven betere brieven en kun je de strokensets daarop uitbreiden en 

hergebruiken. Wanneer in een school binnen een vakgroep de leraren de zelfbedachte opdrachten en 

materialen delen, scheelt dat ook. Vreemd genoeg gebeurt dat niet altijd en overal. Dus delen! 

 

Met dank aan onze collega’s. 
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Reactie van Iris op tips en tops  

 

Passend thema bij de beoogde doelgroep 

De geschreven feedback: “Ze zijn op een leeftijd waarop solliciteren niet langer onrealistisch is” vind ik 

waardevolle feedback. Leerlingen in de bovenbouw van het VMBO komen steeds meer in aanraking met 

diverse beroepsrichtingen en vervolgopleidingen. Een mooi voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de 

maatschappelijke stage of “VMBO On Stage”. VMBO On Stage is gericht op hulp bij beroepskeuze en het 

leggen van duurzame contacten waar leerlingen ook later nog eens een beroep op kunnen doen. 

Netwerkbewustzijn, netwerkgedrag en relatiebeheer zijn sleutelwoorden van dit project. Het thema van 

onze lessenserie sluit op deze concrete voorbeelden nauw aan.  

Binnen onze lessenserie hebben we nagedacht over de manieren waarop we leerlingen betrokken kunnen 

maken bij dit thema, maar zeker ook hoe we de leerlingen het belang van het vak Nederlands in kunnen 

laten zien. Dat ze weten waarom het belangrijk is bepaalde vaardigheden te leren en op welke manier 

leerlingen deze in kunnen zetten in de dagelijkse praktijk, voor nu en voor later.  

Pittige doelen 

Medestudenten twijfelen over de hoeveelheid doelen binnen één les. Ze geven aan dat ze het 

hoogstwaarschijnlijk teveel vinden, zeker voor de beoogde doelgroep basis-kader leerlingen. Het tempo in 

deze lessenserie ligt hoog, dat weten we. Echter denk ik wel dat wanneer je als docent gestructureerd 

bent, de tijd waarborgt en prioriteiten stelt, je deze lessenserie kunt realiseren in 3 lessen van 60 minuten. 

Waardevolle elementen hierbinnen zijn het in kaart brengen van de beginsituatie van de groep en oog 

hebben voor de delen in het grotere geheel, namelijk de leerlijn. Wanneer je leerlingen in kaart hebt, weet 

je wat hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zijn, maar weet je ook waar ze zich op de leerlijn 

bevinden en wat ze van jou nodig hebben tijdens de lessen. 

Zoals we hebben beschreven in de inleiding van het dossier, is het van belang deze lessenserie uit te 

voeren aan het einde van het schooljaar, richting april – mei. De leerlingen zijn dan al in aanraking 

gekomen met onderdelen rondom schrijfvaardigheid en kunnen de verworven vaardigheden en opgedane 

kennis van deze lessenserie kort daarna al in de praktijk brengen bij het solliciteren naar een 

vakantiebaan.  

Echter wanneer je als docent weinig werkt met inductieve werkvormen, coöperatief werken, de stappen 

van de procesgerichte didactiek en het regelmatig reviseren van geschreven teksten, lijkt het me wel een 

pittige lessenserie. Zeker omdat er dan nog veel tijd geïnvesteerd moet worden in basisvaardigheden. 

Kortom, deze lessenserie is naar mijn mening geschikt voor docenten en leerlingen die hier vertrouwd 

mee zijn. Wanneer je weet dat jouw groep veel moeite heeft met het in orde maken van het huiswerk, zou 

een tussenles zinvol zijn. Leerlingen kunnen dan hun sollicitatiebrief uitwerken, jij als docent kunt dan 

waar nodig gerichte feedback geven. 

Goede afwisseling in werkvormen 

De afwisseling in werkvormen wordt gezien als een positief gegeven van de lessenserie. Wij zien in dat 

afwisseling in werkvormen ten eerste aansluit bij de verschillende leerlingkenmerken maar daarnaast ook 

bij de verschillende ‘schrijvers’ die in een klas bijeen zitten. Leerlingen hebben allemaal hun eigen 

beginsituatie en verschillen in de strategie die bij hen past. Een afwisseling in en het werken met 

coöperatieve werkvormen komt hieraan tegemoet. 

Duidelijke opbouw in de lessen 

Wanneer je als docent werkt met een overzichtelijk lesformulier en hiernaar handelt ben je voorspelbaar 

voor leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen weten waar ze aan toe zijn, maar dat ook jijzelf als 

docent weet waar je aan toe bent. Het werken met een vast format binnen deze lessenserie geeft 

structuur. Er wordt gewerkt vanuit een opbouw waarbij de voorkennis opgehaald wordt, de lesdoelen en 

het belang van de les besproken kunnen worden, waar ruimte is voor een klassengesprek en 

aandachtsrichters, een kern met een afwisseling van instructie, zelfstandige verwerking en teamleren, en 

een gerichte afsluiter met terugblik op de lesstof en een vooruitblik naar de volgende les.  

Middels inductieve werkvormen ontdekken leerlingen zelf de routines die van belang zijn bij het zakelijk 

schrijven. Leerlingen weten al in een vroeg stadium dat het gaat om het produceren van een zakelijke 

brief. Er wordt in deze lessenserie gewerkt met vaste stappen vanuit de didactiek rondom schrijfonderwijs. 
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Wij schenken veel aandacht aan het proces, in plaats van een reflectie die puur gericht is op het product, 

zoals in veel methodes het geval is. Leerlingen moeten leren hoe ze een schrijftaak kunnen aanpakken. 

Wanneer er binnen het onderwijs meer nadruk wordt gelegd op het plannings- en revisieproces, zie je een 

positieve lijn in het schrijfproces en de kwaliteit van de geschreven teksten van leerlingen (Bonset & 

Hoogeveen, 2007). 

Privacywet 

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het anonimiseren van 

gegevens is uiterst belangrijk. Je mag niet zomaar persoonsgegevens verwerken. De tip die gegeven 

werd tijdens de presentatie over privacygevoeligheid, neem ik dan ook uiterst serieus. We hebben daarom 

de betreffende gegevens dan ook direct aangepast in ons dossier.  

Overtypen zinvol? 

Er wordt gevraagd tijdens de presentatie hoeveel meerwaarde het overtypen van de sollicitatiebrief heeft. 

Wij hebben hier samen veel over gesproken, want waarom zouden we leerlingen nogmaals een brief over 

laten typen, terwijl ze van de opbouw een foto kunnen maken? Naast het hanteren van een juiste opbouw 

van een sollicitatiebrief vinden wij spelling en interpunctie ook belangrijke onderdelen bij het reviseren van 

teksten. Een kritische schrijfhouding waarbij de juiste gegevens overgenomen worden is ook een 

onderdeel van het schrijven van een sollicitatiebrief. Het juist hanteren van interpunctie en spellingsregels 

dus ook, waarbij aandacht is voor een foutloze representatie. Door middel van de beoordeling zien 

leerlingen dat de opbouw van de brief het hoofddoel is, maar dat zij ook met de correcte schrijfwijze 

punten kunnen verdienen. Door het belang hiervan in te laten zien, hopen we dat ze ook een koppeling 

maken met de dagelijkse praktijk. Sollicitatiebrieven met spelling- en interpunctiefouten worden niet 

serieus genomen door werkgevers, de kans op een uitnodiging voor het sollicitatiebrief en het uiteindelijk 

krijgen van de baan wordt kleiner.  

Veel werk voor de docent 

Medestudenten geven aan in hun feedback dat de voorbereiding voor de docent een behoorlijke kluif zou 

zijn, met name het selecteren van de brieven en les 3 van de lessenserie.  

Het voorbereiden van de lessen neemt zeker tijd in beslag, maar wanneer je dit borgt en aanpast kunnen 

jij en je collega’s het in het nieuwe schooljaar wederom gebruiken. Ik denk dat je bij zelf ontworpen 

lessenseries vaak meer werk moet verzetten dan bij kant en klare methodelessen. De leeropbrengst is 

naar mijn mening bij zelfontworpen lessen vaak hoger, omdat je meer oog hebt voor de groep die voor je 

zit, aansluit bij de belevingswereld van leerlingen en de lessen beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften 

van leerlingen op dat moment. 

Als docent neem je in deze lessenserie een coachende rol aan, maar stuur je de leerlingen ook waar 

nodig in een gewenste richting. Wanneer je als docent dicht bij de leerlingen staat weet je wat ze schrijven 

en waar ze extra aandacht behoeven.  

 

Reactie van Irene op tips en tops 

 

Passend thema bij de beoogde doelgroep 

De medestudenten vinden dat het thema goed aansluit bij de beoogde doelgroep. Waardevolle feedback 

vind ik de opmerking: ‘het maakt Nederlands een praktisch vak’. 

Het vak Nederlands wordt veelal als saai ervaren. De oefenvormen in leergangen sluiten lang niet altijd 

aan bij de interesses de leerlingen en leerlingen zien vaak geen verband tussen de oefenvorm en de 

toepassing van de vaardigheid in het dagelijks leven. We hebben goed nagedacht over hoe we de 

leerlingen betrokken konden maken bij dit thema en hoe we ze het belang van het vak Nederlands in 

konden laten zien. Een goede tip is om de lessenserie uit te voeren in het voorjaar, zodat de leerlingen de 

verworven vaardigheden meteen in de praktijk kunnen brengen bij het solliciteren naar een vakantiebaan, 

dit is zeker iets om rekening mee te houden. 
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Pittige doelen 

De medestudenten vragen zich af of de leerlingen (basis- en kaderniveau) de opdracht wel aankunnen en 

of het niet erg veel is wat de leerlingen in de les en buiten de les om moeten doen. Ook geeft men aan dat 

er veel doelen per les zijn en wordt als wordt het inductief lesgeven als risicovol gezien.  

De lessenserie is daadwerkelijk uitgevoerd in een basisklas en in een kaderklas. Als docent is het 

belangrijk dat je hoge verwachtingen hebt van de leerlingen en ze het vertrouwen geeft dat ze de (deel-

)taak aankunnen, de prestaties van de leerlingen zullen dan ook beter zijn. Belangrijk is dat je op de 

hoogte bent van de beginsituatie van de leerlingen en dat je weet wat de ondersteuningsbehoeften zijn 

van de leerlingen. Ook leerlingen op basis- en kaderniveau zullen je dan versteld doen staan over hun 

kunnen. 

Als de leerlingen in les 1 het tekstkader hebben gemaakt, lukt het ze om zelfstandig het tekstkader om te 

zetten in een sollicitatiebrief. Het verwoorden in zinnen gebeurt thuis. De resultaten hiervan zijn te zien in 

bijlage 14.  

De leerlingen krijgen in les 1 een indruk van de hele taak en hoe ze daar, in deeltaken, verspreid over 

lessenreeks aan gaan werken. Tijdens de lessen werken ze in groepjes, zodat ze op elkaar kunnen 

leunen. Mocht jouw klas moeite hebben met het maken van de brief als huiswerk, is het handig om hier 

een extra les voor in te lassen.  

In les 2 gaan de leerlingen in een rollenspel de brieven beoordelen aan de hand van het format en de 

rubrics. Leerlingen voeren met elkaar gesprekken over de sollicitatiebrieven en beoordelen welke 

onderdelen in een brief goed zijn en waarom ze dat vinden. Ze zijn vooral ontdekkend bezig en ervaren 

dat ze zelf in staat zijn in het verwoorden waarom een brief goed is of waarom juist niet. 

In les 3 gaan de leerlingen met behulp van de tekststrookjes de perfecte sollicitatiebrief maken. Ook 

hierbij zullen ze met elkaar moeten overleggen en moeten kunnen beargumenteren waarom men vindt dat 

een bepaalde tekststrook het beste past in de sollicitatiebrief en op welke plaats in de brief deze dan het 

beste past. 

Heeft het dan nog zin om de brief die gelegd is met de tekststrookjes over te typen? 

Wij denken dat dit wel zinvol is! Onze ervaring is dat het voor deze leerlingen niet vanzelfsprekend is om 

een zin te beginnen met een hoofdletter en te eindigen met een punt. Eerst is alle aandacht uitgegaan 

naar tekstopbouw en zinsbouw, nu is het belangrijk om aandacht te besteden aan (werkwoord-)spelling en 

interpunctie. Door het overtypen en tegelijkertijd een ander mee te laten redigeren, wordt gewerkt aan een 

foutloze representatie en slijt het correcte beeld in. Door bij de beoordeling van de brief naast het letten op 

tekstopbouw ook te letten op de spelling en interpunctie, hopen we dat de leerlingen ook een koppeling 

maken met de dagelijkse praktijk. Een sollicitatiebrief met spelling- en interpunctiefouten komt niet goed 

over op een werkgever en verkleint de kans op het krijgen van een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek 

en dus ook op het verkrijgen van de baan.  

De lessen volgen elkaar niet binnen een week op. De leerlingen moeten voldoende tijd hebben om de 

sollicitatiebrief te typen en als docent heb je tijd nodig om de lessen goed te kunnen voorbereiden. Het is 

inderdaad veel werk voor de docent, maar uiteindelijk verdient deze tijdsinvestering zich terug doordat er 

vaker gebruik kan worden gemaakt van de lessenserie. 

 

Afwisselende werkvormen  

De medestudenten zijn positief over de afwisselende werkvormen. Door het inzetten van afwisselende 

coöperatieve werkvormen komen we tegemoet aan de verschillende leerlingkenmerken en aan de 

verschillende ‘schrijvers’ in de klas. De leerlingen hebben verschillende beginsituaties en verschillen in de 

strategie die bij hen past. De afwisselende werkvormen komen tegemoet aan deze verschillen.  

 

Anonimiseren 

Een heel goede tip. Anonimiseer in presentaties de namen van leerlingen.  

Dit hebben we dan ook aangepast in deze leertaak. De namen in de vacatureteksten hebben we niet 

geanonimiseerd, omdat deze ook in de open bron op internet staan.  
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In de lessen kan het voor leerlingen juist motiverend zijn als ze zien dat hun brief of onderdelen uit hun 

brief zijn gebruikt als goed voorbeeld. Als docent is het belangrijk dat je de klas goed kent en een goede 

inschatting kan maken; anonimiseren of niet.  

 

 
 

 
Onderdeel C: Taakverdeling en per student een reflectie op de samenwerking  
                      

 
 
Mieke:  theoretische onderbouwing, ontwikkelen ondersteunende leermaterialen, eerste opzet van 

de lessen en pilot lessen in twee klassen, overdracht van de opzet en ervaringen, 
eindredactie. 
We hebben prettig, leerzaam en efficiënt samengewerkt, naar tevredenheid van ons 
allemaal. We hebben deels individueel gewerkt aan het document en gezamenlijk steeds de 
neuzen gelijk gezet. 

Iris:  uitwerken van de lessen 2 en 3. Uitwerken presentatie en houden van presentatie. 
Verzamelen, interpreteren tips en tops, terugkoppelen voor verwerking in het document, 
tegenlezen van het document en eindredactie. 
De samenwerking heb ik als zeer prettig ervaren. De taakverdeling is in goed onderling 
overleg tot stand gekomen. Het bij elkaar komen om te werken aan de leertaak was erg 
nuttig. We konden elkaar direct aanvullen en samen ‘meters’ maken om de lessenserie goed 
neer te zetten.  

Irene:  uitwerken van les 1, controleren en aanvullen APA, feedback geven op ondersteunende 
materialen, mee vormgeven, tegenlezen van het document en eindredactie. Uitwerken 
presentatie en houden van presentatie. Ik heb het samenwerken als zeer prettig ervaren. We 
hebben veel overlegd en zijn diverse malen bij elkaar gekomen om de opdracht in goed 
overleg uit te werken.  

 


