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Wat kan de schrijfdokter voor je doen?

1

Wat doet een schrijfdokter?

Regelmatig – op aanvraag - in huis voor persoonlijke consulten 
Ook online of per e-mail
Meedenken op alle niveaus: tekstplan, samenwerking met co-
auteurs, planning van het schrijfproces, structuur, stijl
Op verzoek: een taalkundige analyse van je schrijfstijl
Tussen- of eindredactie op transparantie en lezergerichtheid
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5 artikelen uit de reeks Statistische Trends

1. Arbeidsongevallen en beroep
2. Woonsituatie en woonbeleving van jongeren, 2012-2021
3. Maatschappelijk onbehagen en pessimisme voor en tijdens de 

pandemie
4. Meervoudige codering van de doodsoorzaak
5. Gezondheid, zorggebruik en verzekeringsvorm
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Niveaus van analyse

De verhaallijn van de tekst: het tekstplan
De formulering van de kernboodschappen
De locatie van de kernzinnen: piramide of trechter
De flow: variatie in zinslengte, signalen, cohesie.
De presentatie: koppen, signaalzinnen, overgangsalinea’s
De formuleringen: actief, levendig, concreet, transparant
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Schrijven = tekst produceren?
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Schrijven in fasen
Formuleer je kernboodschap
Selecteer relevante inhoud voor elke sectie (IMRD) 
Maak een tekstplan op basis van vragen of kernboodschappen
Denk na over de verhaallijn in je introductie en conclusie/discussie
Formuleer lezersvragen
Schrijf de kernboodschap van iedere alinea op
Schrijf een eerste versie
Herschrijf met de volgende stappen
Zet kernzinnen op slimme plaatsen
Voeg verbindings- en overgangszinnen toe
Versterk de samenhang en de ‘flow’
Redigeer: kernachtigheid, helderheid en nauwkeurigheid
Check grammatica, spelling, interpunctie, werkwoordstijden
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Hoofdstuk Vraag

Samenvatting Wat zijn de belangrijkste bevindingen? 

I Inleiding Wat is de aanleiding van het onderzoek? 

Wat zijn de onderzoeksvragen?

II Methode Welke gegevens gebruiken we?

III Ontwikkeling in Stapelen in 
het VO

Hoe heeft het aantal stapelaars zich over de tijd ontwikkeld?
Wie probeert te stapelen vanaf vmbo-t en havo?
Wie lukt het om te stapelen vanaf vmbo-t of havo?

IV Ontwikkelingen in 
alternatieven voor stapelen in 
het VO

Wat zijn mogelijke verklaringen voor patronen in de stapelcijfers? 
1. Zijn scholen beter in staat alleen leerlingen die ook kans op succes 
hebben, te laten stapelen/doorstromen?
2. Worden leerlingen vaker direct in het juiste track geplaatst, waardoor 
stapelen niet nodig is?
3. Is er minder afstroom, waardoor stapelen niet nodig is?
4. Wordt er vaker voor alternatieve klimroutes via mbo en/of hbo wordt 
gekozen?

Tekstplan	CPB	Notitie	Stapelen	in	het	VO
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• Samenvatting: indicatief of inhoudelijk?
• Resultaten: figuren en tabellen – kernboodschappen
• Verbinding met de onderzoeksvragen (inleiding)
• Methodische koppen of thematische?
• Welke deelbevindingen en hoe die scherp te formuleren?
• Verhaallijn van het conclusiedeel?
• Welke deelvragen? (alleen samenvatten of meer?)
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Trends worden soms geduid: ‘Deze trends zijn opmerkelijk. 
……      Waarschijnlijk spelen andere mechanismen een rol.’  

Voorzichtige verklaringen: ‘Het feit dat minder jongeren 
beslist willen verhuizen kan erop wijzen dat ze hun 
verhuiswensen afstemmen op de situatie op de 
woningmarkt.” 

Soms een vooruitblik op mogelijk verder onderzoek  (het zou 
interessant zijn om na te gaan of....) en de beperkingen van 
de onderzoeksopzet of data. 

9

Niveaus van analyse

De verhaallijn van de tekst: het tekstplan
De formulering van de kernboodschappen
De locatie van de kernzinnen: piramide, trechter
De flow: variatie in zinslengte, signalen, cohesie
De presentatie: koppen, signaalzinnen, overgangsalinea’s
De formuleringen: actief, levendig, concreet, transparant
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Plaats van de kernzin

De manier van verzekerd zijn en het zorggebruik hangen voor 
alle onderzochte typen zorggebruik op dezelfde manier 
samen. Onder de mensen met een aanvullende 
tandartsverzekering ging een groter deel tenminste een keer 
per jaar naar de tandarts dan onder degenen zonder een 
dergelijke verzekering. En de verzekerden die tenminste een 
keer gaan, gingen gemiddeld ook vaker dan de niet 
aanvullende verzekerde tandartsbezoekers.

11

De trechter 

Onder de mensen met een aanvullende tandartsverzekering 
ging een groter deel tenminste een keer per jaar naar de 
tandarts dan onder degenen zonder een dergelijke 
verzekering. En de verzekerden die tenminste een keer gaan, 
gingen gemiddeld ook vaker dan de niet aanvullende 
verzekerde tandartsbezoekers. De manier van verzekerd zijn 
en het zorggebruik hangen dus voor alle onderzochte typen 
zorggebruik op dezelfde manier samen. 
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De manier van verzekerd zijn en het 
zorggebruik hangen voor alle onderzochte 
typen zorggebruik op dezelfde manier 
samen. Onder de mensen met een 
aanvullende tandartsverzekering ging een 
groter deel tenminste een keer per jaar 
naar de tandarts dan onder degenen zonder 
een dergelijke verzekering. En de 
verzekerden die tenminste een keer gaan, 
gingen gemiddeld ook vaker dan de niet 
aanvullende verzekerde tandartsbezoekers.

Onder de mensen met een aanvullende 
tandartsverzekering ging een groter deel 
tenminste een keer per jaar naar de 
tandarts dan onder degenen zonder een 
dergelijke verzekering. En de verzekerden 
die tenminste een keer gaan, gingen 
gemiddeld ook vaker dan de niet 
aanvullende verzekerde 
tandartsbezoekers. De manier van 
verzekerd zijn en het zorggebruik hangen 
dus voor alle onderzochte typen 
zorggebruik op dezelfde manier samen. 
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Piramide – of diamant? 

Tussen 2018 en 2021 is de mate van pessimisme in Nederland gestegen terwijl het 
maatschappelijk onbehagen per saldo nagenoeg gelijk is gebleven. Het onbehagen 
heeft wel een andere vorm aangenomen. Zo is de groep die vindt dat de regering 
een duidelijke visie heeft aanzienlijk kleiner geworden. Dat geldt ook voor de 
mening dat Nederland in staat is om grote problemen in de toekomst op te lossen 
en financieel kwetsbaren te beschermen. Op andere aspecten is het onbehagen 
echter afgenomen: er is minder angst voor de macht van Europa en voor de risico’s 
van technologische vooruitgang. Per saldo is het onbehagen dus niet veranderd, 
maar wat de inhoud betreft hebben wel verschuivingen plaatsgevonden.
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De afgelopen jaren stonden in het teken van de coronapandemie. De 
gevolgen voor de samenleving waren groot. De getroffen maatregelen 
trokken vooral een zware wissel op de sociale contacten, zoals het 
vermijden van fysieke contact, met als doel om de verspreiding van het 
virus tegen te gaan. Statistieken leren inmiddels dat er in deze periode 
soms forse verschuivingen optraden in diverse aspecten van de 
leefsituatie. Grofweg valt op dat vanaf het tweede kwartaal van 2020, 
dus het begin van de crisis, het meedoen in de samenleving daalde 
(Schmeets, 2022): de sociale contacten namen af, er was sprake van 
minder activiteit in het verenigingsleven en het aantal vrijwilligers 
daalde. Ook het welzijn, zoals de tevredenheid met het eigen leven en 
de tevredenheid met de sociale contacten, nam af (Schmeets en 
Tummers, 2022). Daartegenover staat dat het vertrouwen in nagenoeg 
alle publieke en private instituties steeg (Schmeets en Exel, 2022). Het 
vertrouwen in de politiek laat een ander patroon zien. Bij het begin 
van de crisis, vanaf het tweede kwartaal in 2020, nam het vertrouwen 
in zowel de Tweede Kamer als in politici sterk toe. In 2021 nam het 
vertrouwen in de politiek weer af tot het niveau van voor de crisis 
(Engbersen et al., 2021a; 2021b). Het vertrouwen in de Europese Unie 
nam echter verder toe in 2021.
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Niveaus van analyse

De verhaallijn van de tekst:het  tekstplan
De formulering van de kernboodschappen
De locatie van de kernzinnen: piramide, trechter
De flow: variatie in zinslengte, signalen, cohesie
De presentatie: koppen, signaalzinnen, overgangsalinea’s
De formuleringen: actief, levendig, concreet, transparant

17

• Voyant Tools: https://voyant-tools.org/
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https://voyant-tools.org/
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Gemiddelde zinslengte in woorden

Samenvatting Introductie

1 22,5 19

2 18,4 17,7

3 16,2 20,9

4 27,3 25,1

5 20,0 23
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In dit artikel staan gevoelens van burgers over ontwikkelingen in de 

samenleving centraal. Het blijkt dat het pessimisme in 2021 ten opzichte van 
2018 is gegroeid. Het maatschappelijk onbehagen is op sommige aspecten 

toegenomen, zoals het onvermogen om problemen op te lossen, het 

ontbreken van een visie van de regering en de tanende zorg voor de burgers 
die financieel kwetsbaar zijn. Op andere aspecten is het onbehagen 

gereduceerd. Zo is er minder angst voor de macht van Europa en 
................................................................................................................

Maatschappelijk onbehagen en pessimisme voor en tijdens de pandemie.

16,2 woorden per zin (volledige samenvatting)
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Niveaus van analyse

De verhaallijn van de tekst: het tekstplan
De formulering van de kernboodschappen
De locatie van de kernzinnen: piramide, trechter
De flow: variatie in zinslengte, signalen, cohesie.
De presentatie: koppen, signaalzinnen, overgangsalinea’s
De formuleringen: actief, levendig, concreet, transparant
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Weergave resultaten: in een zin als kop

Woonsituatie en woonbeleving van jongeren, 2012-2021

• Ruim de helft woonde nog thuis
• Aandeel thuiswonende jongeren 

nam toe
• 6 op de 10 jongere huishoudens 

bestaan uit één persoon
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Ik denk al in een vroeg stadium 
van het schrijfproces graag 
mee over:

De verhaallijn van de tekst: het tekstplan
De formulering van de kernboodschappen
De locatie van de kernzinnen: piramide, trechter
De flow: variatie in zinslengte, signalen, cohesie.
De presentatie: koppen, signaalzinnen, overgangsalinea’s
De formuleringen: actief, levendig, concreet, transparant
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Het blijkt dat er een groei is waargenomen van X tussen 2018 en 2021.

Er wordt een groei waargenomen van X tussen 2018 en 2021.

Het blijkt dat X tussen 2018 en 2021 is gegroeid.

We zien een groei van X tussen 2018 en 2021.

Tussen 2018 en 2021 is X gegroeid.

Tussen 2018 en 2021 blijkt X gegroeid.
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Tekstuele analyse van je schrijfstijl

• Je gemiddelde zinslengte en de variatie in je tekst
• Andere leesbaarheidsfactoren van je tekst 
• De mate van abstractie: naamwoordstijl versus werkwoordstijl
• De mate van cohesie
• Patronen in alinea-opbouw
• Transparantie: plaats van je kernboodschappen
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Wat doet een schrijfdokter?

Regelmatig – op aanvraag - in huis voor persoonlijke consulten 
Ook online of per e-mail
Meedenken op alle niveaus: tekstplan, samenwerking met co-
auteurs, planning van het schrijfproces, structuur, stijl
Op verzoek: een taalkundige analyse van je schrijfstijl
Tussen- of eindredactie op transparantie en lezergerichtheid
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