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Didactische suggesties 

De informatie in Effectief schrijven in de juridische praktijk is voor de meeste schrijf-
docenten waarschijnlijk niet nieuw. Wel nieuw is dat de theorie over het structure-
ren, formuleren en redigeren op déze manier bijeen is gebracht, dat wil zeggen: in een 
juridische context. Dit boek kan worden gebruikt als werkboek, als theorieboek en als 
naslagwerkje. Het kan worden ingezet bij specifieke taal- of schrijfvakken, waar je leert 
om op basis van een casus juridische brieven te schrijven of standpunten te beargu-
menteren, maar ook bij opdrachten voor projecten of theorievakken.

Er lijkt verband te zijn tussen schrijfvaardigheid en studiesucces, maar hoe dat precies 
zit is niet duidelijk. Opleidingen die het taalniveau van studenten bij aanvang van de 
studie willen meten, nemen algauw hun toevlucht tot spellingtoetsen. Schrijfvaardig-
heid is nu eenmaal lastig te meten. En bovendien: welke eisen willen we daar eigenlijk 
aan stellen? En hoe verhouden die eisen zich tot het eindniveau van de student? Kort-
om: hoe bepalen we het vereiste taalniveau van studenten aan juridische hbo-opleidin-
gen? Ook op die vragen kan deze uitgave hopelijk een begin van een antwoord geven.

Een belangrijk – en voor studenten vaak frustrerend – kenmerk van schrijfonderwijs is 
dat het geen ultieme ‘antwoordmodellen’ kent. Studenten hebben daaraan vaak sterk 
behoefte: ‘Zo moet het, en niet anders’ is een veilig uitgangspunt. Met behulp van dit 
boek ervaren zij hopelijk dat er talloze manieren bestaan om de juridisch-inhoudelijke 
boodschap correct, duidelijk en effectief op te schrijven – en ook om dat níét te doen, 
trouwens. De bespreekmodellen bij de oefeningen zijn dus precies dát: modellen ter 
bespreking. De ervaring leert ook dat studenten hun docenten telkens weer verrassen 
met formuleringen en constructies waar van tevoren niemand aan had gedacht – in 
positieve en in negatieve zin. Het bespreken en beoordelen van teksten blijft dus voor 
een groot gedeelte arbeidsintensief maatwerk. 

Aan de in dit boek gehanteerde aanpak liggen enkele observaties van de praktijk ten 
grondslag. Studenten:
 ■ hebben vaak moeite met variëren, synoniemen en subtiele betekenisnuances;
 ■ schrijven niet altijd graag;
 ■ onderschatten het belang van goede formuleringen;
 ■ zijn zich vaak nauwelijks bewust van de structuur van hun teksten;
 ■ hebben vaak veel moeite zelf te formuleren, maar kunnen na het lezen van voor-

beelden (van anderen) veelal goed beargumenteren waarom de ene formulering 
beter is dan de andere;

 ■ redigeren hun eigen teksten zelden;
 ■ gaan schrijven leuk vinden zodra ze voorbeelden kunnen toepassen;
 ■ hebben behoefte aan voorbeelden.

Meters maken

Studenten lezen altijd minder dan docenten zouden willen. Daardoor is hun woor-
denschat beperkt, en daarmee hun vermogen om zelf actief te variëren. Ze hebben 
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ook nog weinig schrijfervaring. Daarbij hebben ze soms geen realistisch beeld van de 
beroepspraktijk en de centrale rol die schrijven daarin inneemt. Dit alles betekent dat 
schrijfonderwijs moet bestaan uit dóén: meters maken, tot in het oneindige variëren. 
De werkwijze is afhankelijk van de groepsgrootte. Hoe kleiner de groep, hoe beter het 
onderwijs; schrijven is uiteindelijk een individuele vaardigheid. 

Bij het schrijfonderwijs is de wisselwerking met leesonderwijs van belang: veel zake-
lijke, juridische teksten lezen, samenvatten, parafraseren en bespreken. Een jurist kan 
alleen goed schrijven als hij ook nauwkeurig leest (‘niet dan nadat’ – betekent dat nou 
gewoon ‘niet nadat’?) en vervolgens de essentie van het gelezene in eigen woorden kan 
weergeven. Het belang van deze vaardigheid op het grensvlak van lezen en schrijven (in 
dit boek parafraseren genoemd) kan niet worden overschat. Dit betekent dat studen-
ten veel moeten oefenen met parafraseren. Vraag je studenten daarom geregeld: hoe 
zou je dat in eigen woorden zeggen? Deze benadering sluit niet alleen aan bij de toe-
nemende aandacht voor heldere taal en het ‘vertalen’ van soms complexe informatie 
voor leken. Bijkomend voordeel is dat zij schrijvers een controlemiddel biedt: je kunt 
het alleen helder opschrijven als je het zelf heel goed hebt begrepen.

Ondersteunende programma’s

Bij het bespreken van teksten van studenten werken programma’s en systemen als de 
redigeerfunctie van Word en Turnitin goed. Overigens weten weinig studenten hoe 
die – in het zakelijke leven veelgebruikte – redigeerfunctie werkt. Het kan geen kwaad 
daar apart bij stil te staan. Werk je klassikaal, dan kan het gezamenlijk bespreken van 
korte fragmenten op een scherm goed werken. Vraag eerst enkele studenten de desbe-
treffende passage voor te lezen, en projecteer die vervolgens op het scherm. Studenten 
vinden het vaak boeiend om mee te kijken als je als docent bijvoorbeeld een artikel 
herschrijft, of een voorwaarde inkort.

Schrijven tijdens werkcolleges

Met name het oefenen met formuleren leent zich uitstekend voor interactief onder-
wijs. Het boek bevat veel voorbeelden van verschillende formuleringen voor een ver-
gelijkbare inhoud. Hier kun je ook vragenderwijs op komen, of door studenten de op-
dracht te geven in korte tijd zo veel mogelijk varianten of synoniemen te formuleren. 
Let op: bij dit soort opdrachten is het cruciaal dat zij daadwerkelijk schrijven. Alleen 
‘in hun hoofd’ formuleren werkt niet: het gaat juist om de precieze formulering. Om 
dezelfde reden mag er ook niet alleen in trefwoorden worden geformuleerd: er moet 
exact worden gewerkt, want ook in de juridische praktijk luistert het nauw. Je kunt stu-
denten hun teksten ook ter plekke naar je laten mailen, die in één documentje onder 
elkaar zetten, en projecteren om ze vervolgens klassikaal te bespreken.

Mogelijke vragen en opdrachten

Maak studenten vanaf het begin duidelijk dat ze niet goed en effectief leren schrijven 
als ze niet oefenen – en dat ze het beter gaan beheersen, naarmate ze meer oefenen – 
en dat het dan vanzelf ook leuker wordt. Hierna staan voor de diverse onderdelen van 
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het boek opdrachten waaraan je kunt denken, maar eerst nog twee algemene opmer-
kingen. 

Het is lastig om tijdens klassikale besprekingen te voorkomen dat steeds hetzelfde be-
perkte groepje studenten aan het woord is. Laat, om betrokkenheid te garanderen en 
de redigeervaardigheid te trainen, opdrachten af en toe ook in groepjes of tweetallen 
bespreken (wat moet resulteren in een gezamenlijk product).

Als het gaat om het oefenen met formuleringen, kun je zeer interactief lesgeven. Tel-
kens zijn vragen mogelijk als de volgende: Hoe zou jij zo’n passage beginnen? Kun je 
dat ook anders omschrijven? Hoe zou je dat zeggen in plaats van schrijven? Hierbij kan 
ook de gevoelswaarde van woorden ter sprake komen. Hebben studenten eenmaal een 
tekst geschreven, dan kun je ze ook laten variëren met de structuur. Begin eens met 
het standpunt. Wat heeft dat voor gevolgen voor de rest van de indeling van je tekst? 
Zo’n aanpak, met gerichte vragen naar mogelijke formuleringen en structuren, kun 
je gebruiken voor het bespreken van het weergeven van zowel regelgeving, feiten als 
argumentatie.

Voorbereiding
Bij de voorbereiding op het schrijfproces gaat het om het beantwoorden van fun-
damentele vragen. Dit leent zich goed voor vragen van de docent aan studenten, en 
eventueel voor klassikale bespreking, maar ook voor het individueel noteren van ant-
woorden. Daarbij kan het gaan om vragen als:
 ■ Wat moet je weten voordat je begint met schrijven?
 ■ Wat zijn mogelijke doelen van juridische teksten?
 ■ Wat voor typen juridische tekst ken je?
 ■ Wat zijn kenmerken van die teksten?
 ■ Op welke vragen geven die teksten antwoord?
 ■ Voor wie zijn die teksten bedoeld?
 ■ Hoe bouw je die teksten op? Wat voor structuur hebben ze?
 ■ Voor wie schreef jij onlangs een tekst? Wat was de aanleiding? Wat was het doel 

daarvan? Welke vraag werd daarin beantwoord? Wat was de belangrijkste bood-
schap?

Regelgeving
Als het gaat om het weergeven van regelgeving kun je zelf opdrachten maken, maar je 
kunt studenten dit ook laten doen, voor elkaar. Ga daarbij als volgt te werk:
 ■ zoek korte passages (bij voorkeur niet langer dan ongeveer 200 woorden); 
 ■ bepaal een doelgroep (bij voorkeur een lekenpubliek);
 ■ herschrijf de passage conform het stappenplan uit hoofdstuk 2.

Aandachtspunten hierbij zijn:
 ■ Bij het bespreken van rechtsregels kun je telkens vragen die te parafraseren in een 

als-dan-constructie.
 ■ Waar het gaat om het uitleggen of vertalen van begrippen: vraag hoe je passages 

anders kunt formuleren, vraag hoe je zo’n begrip dan zou kunnen toelichten. Hier 
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twijfelen studenten vaak, omdat ze bang zijn inhoudelijk door de mand te vallen, 
maar als ze eenmaal durven, gaat dit vaak verrassend goed.

 ■ Bij het uitleggen, toelichten en vertalen van regelgeving is de standaardvraag steeds: 
hoe leg je dit uit aan je oma/je kleine nichtje/iemand die van niets weet? Daarmee 
kom je bij de essentie, en voorkom je de fout die veel studenten geneigd zijn te ma-
ken, namelijk om te beginnen met gezwollen formuleringen. 

Laat de opdracht maken als huiswerk of tijdens een werkcollege. Met name dat laatste 
werkt goed, omdat je kunt zien hoe studenten te werk gaan, en tips kunt geven. Voor 
de bespreking werkt het altijd goed – als je de herschrijving zelf in je hoofd hebt – om 
die met de redigeerfunctie van Word op het scherm te projecteren.
Je kunt het weergeven van regelgeving ook apart oefenen met de casussen van hoofd-
stuk 3.

Feiten 
Bij opdrachten voor het weergeven van feiten kun je op een vergelijkbare manier te 
werk gaan. Maak de volgende opdracht (of laat die maken door studenten): 
 ■ zoek een feitencomplex (bijvoorbeeld in een vonnis) en geef de relevante feiten zeer 

beknopt weer, in willekeurige volgorde;
 ■ plaats de feiten in een (chrono)logische volgorde, én maak van het geheel een 

goedlopende tekst.

Ook deze opdracht kun je bespreken door op het scherm te laten zien waartoe je zelf 
komt, met behulp van de redigeerfunctie van Word bijvoorbeeld.

Argumentatie
Laat studenten zelf een juridische casus bedenken en daarbij een standpunt formu-
leren en daaraan een of meer argumenten verbinden. Bespreek klassikaal. Vervolgens 
vraag je naar: 
 ■ alternatieve formuleringen voor die combinaties van standpunt en argument(en);
 ■ andere signaalwoorden. 

Sta erbij stil dat ook de volgorde standpunt → argument kan veranderen, en dat som-
mige signaalwoorden als gevolg hebben dat de zinsbouw moet worden aangepast.

Laat studenten ook oefenen met het weergeven van argumentatie in het trechter- en 
het piramidemodel, bijvoorbeeld door een opdracht te geven en die op beide manie-
ren te laten uitwerken, door verschillende studenten. Vergelijk vervolgens samen het 
resultaat en stel de vraag welke versie nu effectiever zal zijn. 

Daarnaast zijn hier vele varianten mogelijk met verschillende signaalwoorden. Hiermee 
kan eigenlijk niet genoeg geoefend worden, dus je kunt studenten telkens vragen een 
stuk argumentatie met minstens drie verschillende signaalwoorden voor reden weer te 
geven.
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Inleiding en slot 
Het oefenen met inleiding en slot kan aan de hand van de casussen uit het boek, maar 
ook op basis van casussen die studenten zelf zoeken (en waarvoor ze dan zelf een be-
spreekmodel maken). Voor alle casussen kun je ze vragen inleidende alinea’s te schrij-
ven, waarbij aanvullende opdrachten mogelijk zijn, bijvoorbeeld: Herschrijf je eigen 
inleiding op zo’n manier dat er geen woord gelijk is aan de eerste versie, maar zorg ervoor 
dat zij wel alle elementen bevat die in de inleiding thuishoren. Een vergelijkbare opdracht 
kun je gebruiken voor het schrijven van een slotpassage.
Natuurlijk kun je ook voor de vuist weg, in de klas, de creativiteit op de proef stellen: 
vraag bijvoorbeeld naar drie manieren om de openingszin van een klachtbrief (beleids-
rapport, informatieverzoek, et cetera) te formuleren; naar drie mogelijke algemene 
slotzinnen voor een brief; of naar een mogelijke standaard-slotclausule voor algemene 
correspondentie.

Structureren, formuleren, redigeren
Natuurlijk zijn er talloze aanvullende opdrachten mogelijk. Het begint met vragen 
naar de meest voor de hand liggende tekststructuur bij bepaalde casussen. Vervolgens, 
teruggrijpend op de theorie over schrijfplannen, gaat het over de verdeling in inlei-
ding, kern en slot: wat breng je onder in welk gedeelte van je tekst? Verder zijn vragen 
mogelijk over alinea’s, het formuleren of verbeteren van kernzinnen in zelfgeschreven 
alinea’s, de overgangen tussen alinea’s, kopjes, et cetera. Je kunt tekstblokjes uit be-
staande teksten in een willekeurige volgorde onder elkaar plaatsen, en de beste volgor-
de laten bedenken door studenten. Je kunt een tekst zonder alinea’s voorleggen en die 
laten verdelen in alinea’s, en daarbij ook koppen laten formuleren. Ook kun je variëren 
op de opdracht waarin signaalwoorden moeten worden ingevoegd in een bestaande 
tekst. Al deze opdrachten kun je je studenten ook zelf laten opstellen (inclusief be-
spreekmodellen), wat als voordeel heeft dat ze nóg beter moeten nadenken over wat 
ze schrijven. Ook kunnen ze elkaars teksten redigeren. Geef daarbij gerichte opdrach-
ten; zeg niet alleen ‘Redigeer de tekst van je buurvrouw’, maar laat ze bijvoorbeeld 
focussen op passief-actief, werkwoordspelling of kopjes, of op de inleidende zinnetjes 
van en de overgangen tussen alinea’s. 

Ten slotte
Gebruik de lijst ‘Verboden woorden’ (bijlage 5) om vragen te stellen. Maak bijvoor-
beeld voor elke week een beperkte selectie uit de lijst. Vraag eerst waarom de desbe-
treffende woorden op die lijst staan, en laat vervolgens alternatieven formuleren.

Een stapje verder kun je gaan door studenten te laten nadenken over manieren om 
subtieler te formuleren. Hoe kun je iemand nu gedecideerd meedelen dat hij geen 
vergunning krijgt, maar wel laten blijken dat je begrijpt dat dat vervelend is? Hoe 
verwoorden ze een misschien niet zo prettige uitkomst van een onderzoek voor hun 
opdrachtgever? Laat studenten eventueel zelf casussen bedenken. Dit soort opdracht-
jes werkt goed in een klassikale setting, omdat studenten altijd benieuwd zijn naar wat 
anderen hebben geschreven. Laat enkele fragmenten voorlezen – dat levert altijd zeer 
veel bespreekmateriaal op. 


