Schrijfkaders

Start.HoGent
Directie Onderwijs - dienst Studentenaangelegenheden

1 Wat is een schrijfkader?
Heb je bij (korte) schrijfopdrachten soms moeite om je gedachten logisch te ordenen tot een
vlot leesbare en gestructureerde, samenhangende tekst? Dan kan een schrijfkader je op weg
zetten!
Een schrijfkader is een tekst waarin enkel de beginzinnen zijn gegeven. Die zinnen moet
je zelf verder aanvullen. Je ziet wat de opbouw van een tekst is en welke
zinsdelen/woorden/signaalwoorden je kunt gebruiken. Op die manier zal je jouw zinnen
beter kunnen formuleren en jouw tekst beter kunnen structureren.
Er bestaan verschillende schrijfkaders (bv. voor een verslag, een mening, een bewijs).
Hieronder vind je enkele handige schrijfkaders. Ze dienen als inspiratie/hulpmiddel. De
zinnen kun je natuurlijk altijd zelf aanpassen; je hoeft de formuleringen niet letterlijk over te
nemen.
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2 Enkele handige schrijfkaders
2.1 Een persoon, een object, een begrip beschrijven
Een … is een …
Een kenmerk van … is …
Dat betekent dat …
Een ander belangrijk kenmerk is …
Ook typisch voor een … is …
Een … is geen …

2.2 Overeenkomsten beschrijven
Hoewel …. en … verschillend zijn, lijken ze op sommige punten heel erg op elkaar.
Ze hebben bijvoorbeeld allebei ….
Een andere overeenkomst is dat …
De … is dezelfde als …
Ze lijken ook op elkaar omdat …
Ten slotte zijn ze allebei …

2.3 Verschillen beschrijven
Hoewel … en … allebei … zijn, zijn er ook een heleboel verschillen.
De … is …., terwijl de ….
Ze zijn ook anders, omdat …
Een ander punt waarop ze verschillen is …
Ten slotte …

2.3 Een verslag schrijven
Over het onderwerp … wist ik al dat …
Ik heb nu geleerd dat …

Start.HoGent.be

Schrijfkaders│3

Ook heb ik geleerd dat …
Iets anders wat ik te weten ben gekomen is dat …
Tot slot heb ik geleerd dat …

2.5 Een mening geven
Ik wil mijn mening geven over …
Ik vind dat …
Ik heb een aantal argumenten om mijn mening te ondersteunen.
Ten eerste is het namelijk zo dat …
Ook …
Een ander argument is dat …
Bovendien …
Om al die redenen ben ik dus van mening dat …

2.6 Een bewijs geven
Ik wil aantonen dat …
Mijn beginpunt is …
Van hieruit kan ik afleiden dat …
Daarom …
Dit laat dus zien dat …

2.7 Een werkwijze aantonen
Om een ... te … heb je … nodig.
Eerst …
Vervolgens …
Daarna …
Ten slotte …
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2.8 Een oorzakelijk verband uitleggen
Ik wil uitleggen hoe het komt dat (hoe het kan dat) …
Het begint met …
Daardoor …
Vervolgens…
Daarna …
Uiteindelijk …
Het gevolg is dat …

2.9 Een tijdsvolgorde uitleggen
Ik wil uitleggen hoe …
Eerst …
Daarna …
Vervolgens …
Ten slotte …

2.10 Een argumentatie met pro’s en contra’s geven
Over … zijn de meningen verdeeld.
Mensen die het hiermee eens zijn, zoals …, beweren dat …
Ze voeren ook als argument aan dat …
Ten slotte vinden ze dat …
Er zijn echter ook tegenstanders. Zij vinden dat …
Ze hebben sterke argumenten voor hun mening, namelijk …
Een ander tegenargument is dat …
Verder ..
Als je alle argumenten op een rijtje zet, vind ik dat …, omdat …
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