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middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm 

or any other means, without written permission from the publisher. 

 

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van 

artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, 

dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de 

Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB) of contact op te nemen 

met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 

16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. 

 

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de 

wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen 

doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. 
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Bij Taal op niveau hoort een DigiCode-licentie die toegang geeft tot de website 

www.taalopniveau.info. Op deze website vind je hulpmiddelen bij de opdrachten. De 

DigiCode-licentie dient eerst geactiveerd te worden. 

 Ga naar digicode.edu-actief.nl. 

 Bovenaan de pagina staan vier lege vakken. Vul hier de DigiCode-licentie in die je 

bij dit product hebt gekregen. De DigiCode-licentie bestaat uit 4 maal 6 tekens en 

is niet hoofdlettergevoelig. 

 Klik op de knop ‘Activeren’ en volg de verdere instructies op de website. 

Je kunt hierna 2 jaar gebruikmaken van www.taalopniveau.info.  

 
  

Voorwoord 
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  Theorie 

 

Als je schrijft, bedenk je altijd: 

 Waarom schrijf ik deze tekst? 

 Voor wie schrijf ik deze tekst? 

 

Het doel, waarom schrijf je? 

Je schrijft altijd met een doel. Je moet steeds rekening houden met het doel dat je wilt 

bereiken. Dat doel is niet altijd gelijk.  

 

 Je wilt iemand informeren, iets uitleggen. In zo’n tekst staan vooral feiten. 

Voorbeeld: 

 een verslag 

 een encyclopedie. 

 

 Je wilt iemand instrueren, vertellen hoe iemand iets moet doen. In een 

instructieve tekst staan vooral feiten. 

Voorbeeld: 

 een instructie waarin staat hoe je een tv aansluit. 

 een recept. 

 

 Je wilt je mening geven. Je vertelt wat je ergens van vindt. In zo’n tekst staan 

behalve feiten ook meningen. 

Voorbeeld: 

 een boekverslag 

 een column.  

 

 Je wilt iemand overtuigen. Je vertelt niet alleen wat je ergens van vindt, maar 

het is ook je bedoeling om de ander hetzelfde te laten vinden.  

Voorbeeld: 

 reclame 

 een ingezonden brief in de krant. 

 

 Je wilt iemand activeren om iets te doen. Ook in deze gevallen gaat het niet 

alleen om feiten, maar ook om meningen. 

Voorbeeld: 

 een oproep om mee te doen met een demonstratie. 

 een uitnodiging om mee op vakantie te gaan.  

 

 Je schrijft om een emotie over te brengen, meestal wil je iemand plezier geven. 

Maar het kan ook gaan om andere emoties, zoals verdriet.  

Voorbeeld: 

 een verhaal 

 een strip 

 een gedicht 

 een liefdesbrief.  

 

Vaak heeft een tekst meer dan één doel. In een reclame zit vaak een informatief doel (de 

prijs), een overtuigend doel (nergens beter en goedkoper) en een activerend doel (koop 

het!).  

1. Waarom schrijf je? En voor wie? 
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Het verschil tussen een feit en een mening 

Hiervoor wordt steeds gesproken over feiten en meningen. Maar wat is het verschil? 

 

Feiten zijn controleerbaar en hebben voor iedereen dezelfde betekenis.  

Voorbeeld: 

 Bij iedere mbo-opleiding loop je stage. 

 Om op een motor te mogen rijden, heb je een rijbewijs nodig.  

 

Meningen geven aan wat mensen van iets vinden. Ze kunnen van persoon tot persoon 

verschillen. 

Voorbeeld: 

 Stages zijn altijd leuk. 

 Wiskunde is een vervelend vak. 

 

In hoofdstuk 8 oefen je uitgebreid met het verschil tussen feiten en meningen. 

 

 Opdracht 1 

 

Vul de tabel hieronder in. Met welk doel schrijf je zo’n tekst? Zet in die kolom  

een X. Bij een tekst kan de schrijver meer doelen hebben. 

 

Soort tekst Informeren  Instrueren Mening 

geven  

Over-

tuigen  

Activeren Emotioneren 

Sinterklaasgedicht       

Verslag 

voetbalwedstrijd 

      

Klachtenbrief over 

seksuele intimidatie 

      

Uitnodigingsbrief 

schoolfeest 

      

Handleiding 

vogelhuisje bouwen 

      

Stuk over pesten 

op de werkplek 

      

Felicitatiekaart voor 

oma 

      

Stuk over het 

belang van een 

vakbond 

      

Verhaal over jouw 

hobby 

      

Wervingsbrief voor 

nieuwe leden 

      

Valentijnskaart       

Gedicht voor een 

poëziealbum 

      

Stageverslag        

Boekrecensie        

Sollicitatiebrief        
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 Theorie 
 

Publiek, voor wie schrijf je? 

Bijna altijd schrijf je voor een ander. 

Je houdt er in je tekst rekening mee wie jouw lezer zal zijn: 

 Schrijf je aan iemand die je goed kent, bijvoorbeeld een persoonlijke brief? 

 Schrijf je aan iemand die je niet kent, bijvoorbeeld een zakelijke brief? 

 Schrijf je iets voor een docent, bijvoorbeeld een stageverslag? 

 Schrijf je voor leerlingen, bijvoorbeeld in de schoolkrant? 
 

Je houdt op twee manieren rekening met je publiek. 

 door de ‘toon’ van je woorden 

Je kiest woorden die je lezers begrijpen en die bij ze passen. 

 door de inhoud van je tekst 

Je houdt er rekening mee wat je lezers al weten over het onderwerp en wat ze 

graag willen weten. 
 

 Opdracht 2 

Ga naar de methodesite en download de twee brieven bij deze opdracht. 
 

Bekijk de brieven en schrijf op welke verschillen je ziet. 

 

 

 

 

 

 Opdracht 3 
 

a. Schrijf eens op hoe je aan een kind van 5 uitlegt wat een professor is. 
 

 

 

 

 

 

 

b. Schrijf nu op hoe je aan je klasgenoten uitlegt wat een professor is. 
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c. Schrijf op welke verschillen je ontdekt tussen de beide teksten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Vergelijk die verschillen met wat een paar klasgenoten hebben opgeschreven. Welke 

overeenkomsten zijn er tussen jullie opmerkingen? 

 

 

 

 

 

 Opdracht 4 

 

a. Je gaat stage lopen op een basisschool. Schrijf een stukje voor de kinderen waarin je 

jezelf voorstelt. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Schrijf nu op hoe je je aan de collega’s zou voorstellen. 
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c. Schrijf op welke verschillen je ontdekt tussen de beide teksten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Vergelijk die verschillen eens met wat een paar klasgenoten hebben opgeschreven. 

Welke overeenkomsten zijn er tussen jullie opmerkingen? 

 

 

 

 

 

 Samenvatting 
 

Als je schrijft, bedenk je altijd: 

 Waarom schrijf ik deze tekst?  

 Voor wie schrijf ik deze tekst? 

 

Je schrijft altijd met een doel. Je moet steeds rekening houden met het doel dat je wilt 

bereiken. Dat doel is niet altijd gelijk:  

 Je wilt iemand informeren of instrueren. In zo’n tekst staan vooral feiten. 

 Je wilt je mening geven. In zo’n tekst staan naast feiten ook meningen. 

 Je wilt iemand overtuigen. Je wilt dat iemand anders hetzelfde gaat vinden als 

jij. 

 Je wilt iemand activeren. Je wilt dat iemand anders iets gaat doen. 

 Je schrijft om een emotie over te brengen.  

 

Je schrijft (bijna) altijd voor iemand. Je houdt altijd rekening met je ‘publiek’, door: 

 

 de ‘toon’ van je woorden. 

 de inhoud van je tekst. 

 


