
Informatieve en instructieve 
teksten 

 

Relatie met  

Stageverslag 



Planning naar toets LEZEN 
Herfstvakantie : Geniet! (Helaas huiswerk voor wie achterstand heeft opgelopen) 



 Informatieve teksten LEZEN 

De w-vragen: wie, wat, wanneer, waarom, waar en hoe-vraag. 

Ben kritisch: is het echt nieuws of fake-nieuws?  Advertorial?  Actueel? Genuanceerd? 

[Zie betrouwbaarheid en deskundigheid bronnen] 1.3 Lezen 



Informatieve teksten LEZEN 



 Bijzondere vorm informatieve teksten LEZEN 



 Bijzondere vorm informatieve teksten LEZEN 

https://vruchtbarekringloopachterhoek.nl/wp-
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 Bijzondere vorm informatieve teksten LEZEN 



Schrijven is het omgekeerde van lezen 
• Bepaal het doel van je tekst: wat wil je overbrengen en bereiken.  
• Deelonderwerpen bepalen en in een logische volgorde zetten. 
• Noteer de sleutelwoorden. 
• Formuleer daarmee goede zinnen.   

Lezen 

Informatieve tekst MAKEN 



  Woorddossier aanleggen: gebruik je vaktaal en leg uit. 



Het BPV-bedrijf in tekst en beeld 
• Hoe heet het bedrijf ?  

• Wat is de geschiedenis van het bedrijf en hoe ziet het bedrijf zich naar de toekomst?  

• Hoe ziet het bedrijf er in grote lijnen uit, wat voor soort functies heeft het bedrijf en wat doen 
mensen binnen die functie?  

• Wat kun je zeggen over capaciteit-voorzieningen, klanten en de werkomgeving?  

• Wat zijn zoal de meest belangrijke machines en de intensiteit van gebruik?  

• Welke werkzaamheden kun je er doen in aansluiting op je studie en wat kun je er leren voor jouw 
studie ?  

• Zijn er nog bijzonderheden.?  

 

BPV-werkboek: informatieve tekst MAKEN 

Voorbeeld opdracht: schrijf een kort verslag over een bedrijf dat bij jouw studierichting past 

of over jouw stagebedrijf.  

 

Het wordt een op zichzelf staand artikel, dat als een doorlopende tekst is geschreven, met een 

titel, inleiding, middenstuk en slot. Je geeft de lezer een goede indruk van het bedrijf, zodat deze 

met het bedrijf ‘op afstand’ kennismaakt.  

 

Gebruik je er beeld bij, dan versterken tekst en beeld elkaar. Ook het onderschrift draagt daaraan 

bij.  



Instructieve teksten LEZEN 

Kenmerk: verschillende stappen in een dwingende, vaste volgorde.  

Veelal met gebruik van signaalwoorden. 

Begin van de zin veelal met imperatief: gebiedende wijs.  



Instructieve teksten LEZEN 



Instructieve teksten LEZEN 



en hoe. 

BPV-werkboek: instructieve tekst MAKEN 

TLI / HO / VE / LG 



VE 

 
Uitwerken van stappen van een handeling 

Melkapparatuur bedrijfsklaar maken. 

Op een veilige manier een dier optillen. 

Voer- en drinkwaterapparatuur bedienen. 

De lichaamstemperatuur van een dier opnemen. 

Apparatuur van klimaatbeheersing bedienen. 

Staartjes couperen/ castreren 

BPV-werkboek: instructie MAKEN 

LG 

 
Uitwerken van stappen van een handeling 

Melkapparatuur bedrijfsklaar maken. 

Op een veilige manier een dier optillen. 

Voer- en drinkwaterapparatuur bedienen. 



 

Lezen (en schrijven) toepassen in je 

stageverslag 

 



Verslag stage of activiteit 



 Stage verslag 
Mijn naam is….I   Drie maanden lang mocht ik stage lopen bij….I Het doel 

van mijn beroepsgeoriënteerde stage was ….I Bij deze wil ik eerst graag mijn 

X bedanken voor ….I Het stagebedrijf wordt in dit rapport in hoofdstuk x 

nader geïntroduceerd. Daarnaast beschrijf ik ook mijn werkzaamheden in 

hoofdstuk y en ga in hoofdstuk  z verder in op mijn leerdoelen en hoe ik mij 

tijdens deze stage bij  X heb ontwikkeld ….I Vervolgens licht ik in de overige 

subparagrafen toe met wie ik veel heb samengewerkt, wat ik heb geleerd, 

welke taken ik leuk vond en welke juist wat minder, …I In dit eerste 

hoofdstuk ga ik dieper in op de organisatie zelf….I Aan het begin van mijn 

stage heb ik een stageplan opgesteld met daarin x leerdoelen waaraan ik 

graag zou willen werken. I Binnen X waren er een aantal taken die ik als 

stagiair mocht uitvoeren ….I. I Activiteiten die ik heb gedaan zijn ….I Dit 

punt heb ik op nummer één gezet, aangezien …. I Eén van mijn favoriete 

bezigheden was …I Daarnaast was ik voornamelijk bezig met ….. I Ik heb 

vooral nauw samengewerkt met ….I Ook gingen wij regelmatig met elkaar 

in gesprek over …..I Nu mijn stage afgelopen is, blik ik in dit hoofdstuk terug 

op deze leerdoelen en hoe ik deze in de loop van mijn stage ontwikkeld 

heb….I In dit hoofdstuk blik ik terug op mijn eigen functioneren tijdens mijn 

stage bij X. Dit doe ik aan de hand van …. I Over het algemeen vind ik dat 

ik goed heb gefunctioneerd en als voorbeeld kan ik noemen….I  Er zijn nog 

wel wat verbeterpunten op het gebied van …..I Dit ging beter dan verwacht 

….I Het meest tevreden ben ik over …. I Minder tevreden ben ik, zoals al 

eerder benoemd, over ……I Dit neem ik mee naar mijn verdere studie  en /of 

toekomstige baan…. I Als ik terugkijk op mijn stageperiode, kan ik niet 

anders dan concluderen dat …..I Ik hoop dat ik mijn leer- en groeiprocessen 

in dit verslag duidelijk naar voren heb kunnen laten komen.. 

Relatie met het 

onderdeel  

LEZEN (periode 1) en  

SCHRIJVEN (periode 3) 



 Stageplan en stageverslag 

• NAW-Gegevens 

• NA-Wat? De standaard contactgegevens. Van jezelf, je stagedocent, het stagebedrijf en je 

stagebegeleider. 

• Stageverloop 

• Op welke afdeling ga je stagelopen? Hoeveel weken of maanden, en voor hoeveel uur per 

week? 

• Stagebedrijf 

• Een korte omschrijving van je stagebedrijf. Wat doen ze en op welke doelgroep richten ze 

zich? 

• Taken en Planning 

• Welke taken en verantwoordelijkheden krijg je? Wat zijn je verwachtingen? Wat lijkt je leuk 

en wat minder leuk? En natuurlijk, waarom? Qua planning kun je aangeven hoe vaak je 

contact zult hebben met je stagedocent. Maar ook hoe vaak je tussentijdse gesprekjes zult 

hebben met je stagebegeleider en wanneer je eindgesprek is. 

• Leerdoelen 

• Het allerbelangrijkste: wat wil je leren tijdens je stage en waarom? Neem er de tijd voor en 

denk goed over je leerdoelen na. 

• Inleverdatum stageverslag 
 

Opbouw stageplan: zie voor precieze inhoud de richtlijnen van jouw stage 

TIP: https://maken.wikiwijs.nl/109053/Nederlands___Helicon_Mbo_Boxtel 

https://maken.wikiwijs.nl/109053/Nederlands___Helicon_Mbo_Boxtel
https://maken.wikiwijs.nl/109053/Nederlands___Helicon_Mbo_Boxtel


Stageverslag: Inleiding - midden - slot 

Inleiding                             Onderwerp en hoofdgedachte             Doel en publiek 

TIP: neem de lezer mee in je verhaal: wat is je onderwerp en waarom 

ben je dit gaan uitzoeken?  Waarom is het interessant voor de lezer 

om je verslag te gaan doornemen? En bedenk: het verslag moet 

duidelijk zijn voor iemand die niets van  jouw stage afweet. 

 

Bij welk bedrijf en op welke afdeling heb je stage gelopen. Waarom wilde je er stage lopen en 

hoe vond je de stage. Wat waren je taken en wat was je (onderzoeks)opdracht? En in een à 

twee regels wat je hebt geleerd.  



Stageverslag:  Brononderzoek  

Betrouwbaarheid van de tekst / informatie 

TIP: vanaf het begin goed bijhouden welke informatie je hebt 

gebruikt en waar deze vandaan komt (vindplaats) !!!! 

 

Bijvoorbeeld: 

https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet.htm 

https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet.htm


Stageverslag: Samenvatting / Conclusie 

Samenvatting  relatie met : Doel en publiek    Onderwerp en hoofdgedachte    Resultaat 

Je geeft een antwoord op je vraagstelling en herhaalt je hypothese en geeft kort aan 
of jouw hypothese ‘waar’ of ‘niet waar’ was of welke uitkomst je zoektocht naar een 
antwoord heeft opgeleverd . Je trekt een conclusie of geeft een advies voor de 
toekomst.  

TIP: houd een logboek bij en je hebt binnen no-time alles op papier. 
Gebruik het format van je stageboekje ! 

  



Stageverslag: grote lijn  

Opbouw van de tekst                Relevantie  van de informatie en volgbaarheid van de tekst  

• Aantekeningen maken: schrijf niet te veel op.   
• Noteer hoofdzaken en gebruik daarvoor  trefwoorden / 

sleutelwoorden. 
 

• Zorg dat alle informatie in je stageverslag te maken heeft met je 
onderwerp en de vraagstelling (opdracht).  Dus alle 
deelonderwerpen hebben er ook mee te maken! 
 

• Kijk of je het onderwerp niet te eenzijdig benadert. 
• Geef inzicht in je werkwijze.  (Heb je een methode gebruikt?  

Welke materialen heb je gebruikt en hoe?) 

TIP: Werk met een schema van onderwerpen en kijk hoe de 

onderwerpen samenhangen: Een mindmap werkt daarvoor goed!  

Maak verbanden tussen de woorden duidelijk met streepjes, pijlen of 

nummers en gebruik ook signaalwoorden die het verband extra 

benadrukken of aankondigen.  



Stageverslag: midden 

• Zet alles wat bij elkaar hoort bij elkaar.  Alles over één thema / 

deelonderwerp bij elkaar! Alle antwoorden op één vraag bij elkaar!  

• Past een tekst daar niet bij? Kijk of je een logisch onderdeel mist, voeg 

dat deelonderwerp op de logische plaats toe of schrap anders de 

informatie. 

• Resultaten: zet je bevindingen en uitkomsten op een rijtje. Geef nog 

geen interpretaties en trek nog geen conclusies.   

• Doe je een meeloopstage, dan kun je je werkzaamheden en 

leermomenten in chronologische volgorde opschrijven. Een andere 
mogelijkheid is om elke competentie apart uit te werken. 

Alinea-indeling en logische verbanden 
 
TIP: schrijf volgens  STAR: Situatie (wat speelde er?), Taak (wat was 

jouw taak?), Actie (wat heb je in deze situatie gezegd of gedaan?) 

en Resultaat (Wat gebeurde er daarna?) 



Vraag Paragraaf Alinea 

Wat bespreek je erin? 
Je bespreekt een specifiek 
onderwerp met betrekking tot 
het hoofdonderwerp van je tekst. 

Je bespreekt een thema met 
betrekking tot het onderwerp 
van je tekst of het specifieke 
onderwerp van een paragraaf.. 
Of de alinea dient om informatie 
in te leiden, af te sluiten of 
alinea’s/paragrafen te verbinden. 

Wat moet hierin voorkomen? 
 
 
 
 
 
 
 

Een paragraaf moet altijd een 
specifiek onderwerp van je tekst 
behandelen. 
 
Gebruik kopjes om aan te duiden 
dat het om een paragraaf gaat. 

 
In een alinea staat altijd een 
kernzin. Dit is de eerste, laatste 
of tweede zin (na een inleidende 
zin). 
 
Gebruik  verbindoingswoorden  
om je alinea’s samen te voegen 
tot een geheel. 
 
 
 



Stageverslag: inleiding- midden - slot: aanscherpen tekst 

Tussenkoppen en signaalwoorden / verbindingswoorden  

TIP: schrijf het verslag eerst in grote lijnen op papier in een 

schrijfkader en werk dit daarna uit op de computer. 



Stageverslag:  interpunctie (hoofdletters en leestekens) en 

gevarieerd taalgebruik 

Toepassen op de hele tekst en de tekst zo nodig  herschrijven.  

• Zit het verslag logisch in elkaar? 

• Lopen de zinnen goed? 

• Staat er niet te veel “toen en toen”? 

 

 

TIP: zinnen en stukjes herschrijven maakt je stage verslag echt beter!  

Spelling en zinsbouw 



Stageverslag : persoonlijke motivatie en voorwoord 



Stageverslag: taalverzorging 

Inhoudsopgave en spellingscontrole 

TIP: vergeet ook niet in in de tekst van je stageverslag naar de 

bijlagen te verwijzen. Zonder verwijzing bestaan ze niet. 



TIP: gebruik de spellingscontrole  en laat het werk door iemand 

nakijken. Je leest zelf vaak over je fouten heen, want je weet goed wat 

er staat (zou moeten staan) en  leest er dan misschien  overheen..  

Stageverslag: taalverzorging 

Inhoudsopgave en spellingscontrole 



Stageverslag: titelpagina en check met checklist 

Presentatie 



Stageverslag: finishing touch ! 

TIP: staan er personen op de foto? Let dan op de privacy. 

Presentatie en leesbaarheid 

TIP: een verzorgd stageverslag komt professioneel over en  versterkt 

de inhoud en jouw deskundigheid én toont dat je de  opdracht en 

jouw stagegever serieus neemt!  


