
Cursus schrijven 4 x  

In je vrijwilligerswerk ontkom je er bijna niet aan: schrijven. Er moet even een stukje op de site of een 

verslag of mail geschreven. Maar ook voor jezelf kan schrijven een handig hulpmiddel zijn om je 

gedachten op een rij te krijgen. Vind jij schrijven leuk of lastig? Zou je het willen oefenen en 

makkelijker leren schrijven?  Dat kan! 

1. Kennismaken: We ontmoeten elkaar en inventariseren de wensen en behoeften van de 

cursisten. We doen een korte schrijfoefening om de schrijfader alvast aan te boren. (Schrijf 

aan de hand van de letters van je voornaam (minstens 5, anders achternaam gebruiken) iets 

over jezelf. Probeer met iedere letter een karaktereigenschap, hobby, interesse te 

bedenken.) 

Opdracht voor thuis: zoek de komende week een artikel/stukje/passage dat/die je goed 

geschreven vindt. Probeer niet te veel het onderwerp, maar echt de schrijfstijl te kiezen. 

Waarom spreekt dit je aan?  

2. Lezen:  Veel lezen helpt bij schrijven. Bedenk tijdens het schrijven ook wie je lezer is. We 

bespreken de uitgezochte artikelen. Wat zijn de verschillen? Wat vinden we geschikt voor 

welke soort tekst en lezersgroep? Pas je je schrijftoon aan aan verschillende lezers en hoe 

doe je dat dan?  

Opdracht voor thuis: Schrijf een kort stukje over het vrijwilligerswerk dat je doet. Hou daarbij 

een bepaalde lezersgroep in je hoofd: Schrijf je aan vrienden?  Zoek je nieuwe vrijwilligers? 

Leg je aan kinderen uit? Of … 

3. Schrijven: Wat vind je lastig of leuk aan schrijven? Hoe is het gegaan met je schrijfopdracht? 

Wat was lastig? Vond je het ook leuk om te doen? Afhankelijk van de wensen van de 

cursisten gaan we in op schrijven van: mails, verslagen, stukjes en geven we elkaar tips.  

Opdracht voor thuis: Schrijf een verslag van de cursus tot nu toe in de vorm die je zelf graag 

wilt oefenen. 

4. Interviewen: Een interview is een veelgebruikte manier om aan informatie te komen. Door 

mensen te citeren wordt een verhaal levendiger en persoonlijker. Een interview klinkt voor 

sommigen een beetje eng, maar is eigenlijk niets anders dan een gesprek tussen iemand die 

iets te vertellen heeft en een ander die daar meer van wil weten voor zijn 

lezers/kijkers/luisteraars. We gaan elkaar interviewen. Twee aan twee.  

Opdracht: werk het interview uit .   

5. Afsluiting: Aan de hand van de uitgewerkte interviews bespreken we wat we geleerd hebben 

en wat we ook van elkaar geleerd hebben. Over schrijven, maar ook over andere zaken. 

Cursisten die de smaak te pakken hebben gekregen kunnen op pad om andere cursussen van 

Kennisplein te beschrijven. Begeleiding daarbij op verzoek en op maat. Een leuke manier om 

je schrijfvaardigheid te blijven ontwikkelen.  

 


