Zoektocht in onderzoek en onderwijs naar beter schrijf- en leesonderwijs
Zoektocht: de waarde ligt in het zoeken, en soms in de vondst
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Sinds ik lesgaf ben ik geintrigeerd gaan zoeken naar mogelijkheden om mijn onderwijs te verbeteren. Eerst
met de sectie Nederlands op de school waar ik werkte, later ook via deeltijds werkend als onderzoeker aan
de UvA, en nu — ook weer deeltijds — als docent en onderzoeker voor academisch schrijven aan de
Universiteit Antwerpen. Sinds ik begon met mijn zoektocht is er heel veel meer bekend uit de praktijk en
het (internationale) onderzoek over werkzame aanpakken dan ik rond 1990 kon samenvatten in
Rijlaarsdam 1989, 1990), al zijn er ook duidelijke constanten door de tijd heen. In deze subplenaire lezing
wil ik de vondsten van die zoektocht met u delen. Van werkzame programma's voor leerlingen van 10-14
jaar (Beter Schrijven Didactiek) voor communicatieve schrijftaken tot zulke programma's voor bovenbouw
vwo start van hoger onderwijs voor het leren schrijven op basis van bronnen (syntheseschrijven). Ik zal
vooral aandacht besteden aan constanten in die programma's: (1) leren door observeren, (2) het eigen
maken van strategieën, (3) rekening houden met individuele schrijfprocesstijlen en met leerdoel (teksten
schrijven om te leren versus leren teksten te schrijven: Kieft en Rijlaarsdam, 2003, 2005, 2008), en de rol
van feedback. Ik besluit met een inkijkje in twee lopende onderzoeksprojecten van leraren Nederlands,
Anouk ten Peze (creatief schrijven, havo) en Liselore van Ockenburg (syntheseteksten schrijven, havovwo).
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Website Academisch Schrijven (onder andere: synthese tekst schrijven)
3
Website Beter Schrijven Didaktiek (einde basisschool-onderbouw voortgezet onderwijs)
4
Website Synthesis schrijven (in opbouw, Liselore van Ockenburg): synthesetekst.webnode.nl, en Nationale Peiling
Syntheseschrijven, (LIFT-project)

Onderzoeksteam Taal, literatuur- en kunstonderwijs 5, promotieonderzoeken
Literatuuronderwijs (senior Tanja Janssen): Marloes Schrijvers, Martijn Koek
Schrijfonderwijs (senior: Tanja Janssen, Daphne van Weijen, Elke van Steendam): Anouk ten Peze
(creatief), Liselore van Ockenburg, Brenda van den Broek, Nina Vandermeulen (alle drie synthese schrijven
Nederlands), Mujgan Kara Buyuktas (Istanbul, synthese schrijven Engels als vreemde taal), Paula Lopez
Gutierrez (Leon, uiteenzetting), Saskia Rietdijk (volledig jaar programma bovenbouw basisonderwijs),
Kunstonderwijs: Marie-Therese van de Kamp
Klassieke Talen (senior Suzanne Adema): Suzanne Luger, Chelsea O'Brien
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g.c.w.rijlaarsdam@uva.nl
http://uahost.uantwerpen.be/osc/Academic/index.php/nl
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http://beterschrijvendidactiek.nl
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https://liftwritingresearch.com
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http://www.rtle.nl/index.html
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http://www.inputlog.net/

