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3.  De voorbereiding: 
het opzetten van een bouwplan

Maak, voor je begint te schrijven, een schematisch overzicht van de informatie die je wilt 
opnemen. Het is een eeuwenoud schrijfadvies en het heeft zijn deugdelijkheid dan ook 
al ruimschoots bewezen. Vooral als je nog niet veel schrijfervaring hebt, of een lan ge of 
moeilijke tekst wilt schrijven, kan zo’n overzicht een grote steun zijn. In dit hoofdstuk 
vind je adviezen voor het uitwerken van zo’n schema of bouwplan. Para graaf 3.1 gaat over 
het ontwerpen van een goed gestructureerd bouwplan. Daarvoor bestaan sets van vaste 
vragen die voor heel veel teksten bruikbaar zijn: vaste structu ren (3.2). Maar structuren 
hebben ook een strategische functie. Je kiest een bouwplan in functie van je doelen (3.3). 
Wie nog informatie nodig heeft, moet zich verder gaan documenteren. In paragraaf 3.4 
vind je methodes voor het lezen, samenvatten en ver werken van de literatuur. Paragrafen 
3.5 en 3.6 sluiten het hoofdstuk af met adviezen en oefeningen over informatieselectie, 
bouwplannen, en strategisch structureren.

3.1 Het bouwplan

Een tekst kan beschouwd worden als een verzameling antwoorden op een reeks vragen 
over één thema. In het thema en de antwoorden komt de informatie die de tekst biedt. 
De vragen daarentegen expliciteren het verband tussen de informatie. De kern of het 
uitgangspunt van het bouwplan wordt gevormd door het tekstthema. Het tekstthema of 
centrale thema is de kortst mogelijke samenvatting van de tekst. Het geeft een zo kort 
en zo exact mogelijk antwoord op de vraag: ‘Waarover gaat deze tekst in zijn ge heel?’ Je 
kunt het centrale thema het best formuleren in de vorm van een zelfstandig naamwoord, 
eventueel nog aangevuld door een voor- of nabepaling. Zo kunnen alle hoofdvragen 
direct aansluiten bij datzelfde substantief, wat de hechtheid van het bouw plan ten goede 
komt. Een thema is dus geen zin of een krantenkop, en evenmin de titel van je stuk. 
Daar kun je te veel kanten mee uit, waardoor je hoofdstructuur aan consistentie inboet. 
Een goed thema kan zijn: De funeste invloed van roken op de gezond heid. Het geeft recht-
streeks de mogelijkheid tot vragen als: welke invloed? welke aspecten van de gezondheid? 
Een slecht thema is: Roken is slecht voor je gezondheid! Het is nogal gesloten, en leidt 
rechtstreeks maar tot één vraag: Waarom is roken slecht voor je gezondheid? Alle andere 
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vragen die erbij verzonnen kunnen worden, zijn onrechtstreeks, en dus niet systematisch 
te groeperen.

De hoofdvragen die bij het tekstthema aansluiten, zijn vragen die elke leek over het 
thema zou kunnen stellen. Ze zijn leeg; er komt dus per definitie geen nieuwe informa-
tie in voor. Die is immers voorbehouden voor de antwoorden op de vragen, de zoge-
naamde kernantwoorden. Bij het thema Terrorisme kun je als hoofdvraag niet hebben 
Wat gebeurde er op 11 september 2001?, maar wel bijvoorbeeld Wat zijn de recente uitin gen 
van terrorisme?, waarbij de aanslagen op de WTC-torens dan een kernantwoord kun-
nen vormen. Hoofdvragen worden als vraagzinnen met een vervoegd werkwoord (en dus 
een persoonsvorm) geformuleerd. Laat ze ook beginnen met een vraag woord zoals hoe, 
waarom of wat en verwerk er een verwijswoord naar het thema in, zo als bijvoorbeeld: Wat 
zijn de oorzaken ervan? Probeer ook hier zo bondig en zo exact mogelijk te zijn. Verder 
dienen hoofdvragen open vragen te zijn, waar een groot deel van de tekst antwoord op 
geeft. Bekijk ten slotte de hoofdvragen ook eens in hun on derlinge samenhang en ga na 
of ze een logisch geheel vormen. Het rijtje hoofdvragen zal immers de grote structuurlijn 
van je tekst bepalen.

Op de hoofdvragen volgen de kernantwoorden. Ook die worden uiteraard weer zo 
bondig en zo exact mogelijk geformuleerd. Kernantwoorden zijn eigenlijk deelthema’s: ze 
geven aan waar een tekstdeel over gaat. Anders dan centrale thema’s hoeven deelthe ma’s 
niet per se de vorm van een zelfstandig naamwoord of een zelfstandig-naamwoord groep 
te hebben. Het kunnen ook hele of halve zinnen zijn. In de eerste plaats moeten kernant-
woorden zo nauw mogelijk aansluiten bij de vraag die ze beantwoorden, anders komt de 
samenhang van het bouwplan in gevaar. Verder worden de kernantwoorden op een vraag 
zo gelijkvormig mogelijk geformuleerd; dat geeft kracht en evenwicht aan het bouwplan. 
Streef daarom naar ongeveer even lange kernantwoorden en kies per vraag ook voor een-
zelfde grammaticale vorm. Giet alle antwoorden in hele of in hal ve zinnen of beperk je 
tot naamwoorden. Zorg er ten slotte voor dat de reeks kernant woorden op een vraag ook 
inhoudelijk een sterke onderlinge samenhang vertoont. Daarvoor kun je het best gebruik 
maken van een indelingscriterium waarbij je de op somming van het illustratiemateriaal 
of de volgorde van de argumenten zo logisch mo gelijk ordent. Zo kun je de antwoorden 
chronologisch rangschikken, of van groot naar klein, of van dichtbij naar veraf of van be-
langrijk naar minder belangrijk, van frequent naar minder frequent of omgekeerd. Enkele 
voorbeelden die zo’n ordening aangeven:

Dat milieuprobleem moet op verschillende vlakken aangepakt worden; niet alleen op ge• 
meentelijk vlak, maar ook op regionaal, provinciaal, nationaal en zelfs Europees vlak.
Bij het zoeken naar goede kinderopvang spelen allerlei factoren een rol. Zo zijn er psycho• 
logische, sociologische, financiële, en praktische aspecten die in de keuze van de ouders mee
spelen.

Hierna volgt een voorbeeld van een bouwplan (zie figuur 1). Het thema De bevordering van 
deeltijdarbeid staat in hoofdletters. De hoofdvragen staan onder het thema uiterst links en 
zijn onderstreept. Onder elke vraag komen de kernantwoorden die daarbij ho ren. Ze staan 
onder elkaar en zijn genummerd. Thema, hoofdvragen en antwoorden komen op één 
kantlijn. Ook wat de formulering betreft, vertoont het bouwplan een hechte samenhang. 
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Hoofdvragen en kernantwoorden sluiten nauw bij het thema aan. De formulering is ook 
zo analoog mogelijk gehouden. Beide vragen zijn ongeveer even lang en zo gelijkvormig 
mogelijk geformuleerd. Ook de kernantwoorden bij elke vraag zijn zo evenwichtig moge-
lijk uitgewerkt.

BEVORDERING VAN DEELTIJDARBEID (DTA)

Waarom is dat wenselijk?

1.  De vrees is ongegrond dat dta de individuele werknemer verzwakt en de vakbond hem minder kan 
verdedigen.

2.  De vergelijking van dta en arbeidstijdverkorting (atv) bewijst dat de effecten van dta en atv groten-
deels gelijk zijn, dta leidt zelfs tot meer werkgelegenheid.

Hoe kan dat gebeuren?

1.  De belemmeringen voor de werknemer om vrijwillig in deeltijd te gaan werken, moeten worden-
weggewerkt.

2.  Het tweederangsstigma van dta moet worden weggenomen.
3.  Vrijwillige deeltijd-VUT moet worden geïntroduceerd.

Figuur 1. Een kort bouwplan.

HET BEVORDEREN VAN DEELTIJDARBEID (DTA)

Hoe kan deeltijdarbeid bevorderd worden?

1.  De belemmeringen voor de werknemer om vrijwillig in deeltijd te gaan werken, moeten worden 
weggewerkt.

2.  Het tweederangsstigma van dta moet worden weggenomen.
Hoe kan dat worden bereikt?
1.  Door het traditionele beeld te doorbreken

Hoe ziet dat beeld eruit?
Bij dta gaat het om lagere functies in de dienstensector, bezet door vrouwen.

2.  Door bepaalde vormen van dta direct te bevorderen
Welke vormen van dta?
Duobanen

Wat zijn duobanen?
Een voltijdbaan wordt gedeeld door twee of meer personen met elk zijn of haar 
arbeidscontract, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de correcte invulling van 
de baan.
Waarom vormen ze een goed model?
1.  In duobanen hebben werknemers alle arbeidsrechten en -plichten van voltijdba-

nen.
2.  Duobanen zijn op alle functieniveaus mogelijk.

Figuur 2. Een fragment uit een gedetailleerd bouwplan.

Het bouwplan in figuur 1 is een kort bouwplan: het bevat slechts het thema, de hoofd-
vragen en de kernantwoorden. Het geeft dus alleen de grote lijnen van de tekst weer. Het 
kan echter nog verder uitgewerkt worden. Bij de kernantwoorden sluiten dan weer vragen 
aan, de zogenaamde subvragen. Bij die subvragen horen opnieuw kernantwoor den, die 
door middel van nog andere subvragen nog verder uitgewerkt kunnen worden. Zo kun 
je de hele tekst in schemavorm zetten, tot zelfs de voorbeelden er een plaats in hebben 
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gekregen. Op die manier verkrijg je een gedetailleerd bouwplan. In figuur 2 vind je een 
fragment uit zo’n gedetailleerd bouwplan. Het tweede kernantwoord op de twee de vraag 
uit het korte bouwplan over deeltijdarbeid (figuur 1) is er tot op een vierde subniveau 
uitgewerkt.

Zo’n uitgewerkt schema is niet altijd noodzakelijk. Hoe gedetailleerd je een schema uit-
werkt, hangt af van je schrijfervaring in het algemeen, de lengte en de moeilijkheids graad 
van de tekst en je bekendheid met het genre. Het grote voordeel van een goed uitgewerkt 
bouwplan is in ieder geval dat je je in de schrijfrondes daarna echt kunt con centreren op 
het formuleren zelf.

3.2 Vaste structuren

Je kunt je hoofdvragen zelf bedenken, maar er bestaan ook vaste vragensets die voor veel 
teksten te gebruiken zijn. Als je die zogenaamde vaste structuren in je hoofd hebt, zal dat 
je zeker helpen bij het uitwerken van het tekstthema. Bij een thema als terrorisme bijvoor-
beeld, ligt de probleemstructuur voor de hand. Je ervaart het terrorisme immers als een 
probleem, en je vraagt je af wat er de oorzaken van zijn en wat ertegen te doen is. Bij de 
bespreking van een boek of een film kun je bijna altijd van een evaluatiestruc tuur uitgaan. 
De vragen die daarbij spontaan opkomen, zijn: waarover gaat het, wie zijn de personages, 
wat is er goed aan en wat niet? Als lezer ben je allicht met die ingeburgerde structuren 
vertrouwd.

De meest voorkomende vaste structuur is de probleemstructuur (figuur 3). Je thema is 
dan het probleem zelf, en de hoofdvragen behandelen stuk voor stuk een essentieel as pect 
van dat probleem.

Als je vanuit de probleemstructuur verder aan de uitwerking van een oplossing werkt, 
dan kom je bij de maatregelstructuur (figuur 4) uit. Bij een probleemstructuur stel je 
namelijk het probleem zelf centraal, wat je de kans geeft terug te keren naar de oorzaken, 
om van daaruit oplossingen voor te stellen. Bij een maatregelstructuur vertrek je dan weer 
vanuit zo’n oplossing, de maatregel dus, om terug te keren naar het pro bleem zelf, en ver-
der te gaan met de uitwerking van de maatregel.

Beide structuren samen vormen de basis voor weer een andere vaste structuur: die van 
het beleidsvoorstel (figuur 5). Die structuur is geschikt voor teksten waarin een nieuw 
beleid verdedigd wordt. Denk bijvoorbeeld aan een tekst waarin je een nieuwe examenre-
geling bepleit. Met de eerste drie vragen, die ontleend zijn aan de probleem structuur, toon 
je dat het bestaande beleid (de huidige examenregeling) tekortschiet; met de laatste drie 
vragen, ontleend aan de maatregelstructuur, wijs je op de merites van het nieuwe beleid (de 
examenregeling zoals jij ze zou willen).

Een andere structuur die nauw bij de maatregelstructuur aansluit, is de ontwerpstruc-
tuur (figuur 6). Meer dan de maatregelstructuur besteedt de ontwerpstructuur aandacht 
aan de verantwoording van de betreffende maatregel, door in te gaan op de ei sen waaraan 
de maatregel moet voldoen en door te laten zien dat de maatregel de beste keuze is uit een 
aantal mogelijkheden. De ontwerpstructuur is vaak beter dan de maatregelstructuur tegen 



De voorbereiding | 37

een kritische analyse bestand, omdat ze strategischer is. Je laat de lezer immers samen met 
jou naar het beste ontwerp zoeken.

Verder is er nog de handelingsstructuur (figuur 7), die als thema een hande-
ling heeft, en als hoofdvragen de stappen die je moet zetten om die handeling succes-
vol uit te voeren. Die structuur kun je vinden bij recepten, handleidingen en bijsluiters, 
maar net zo goed bij actieplannen of zelfs herstructureringen van bedrijven of over-
heidsinstellingen. Er wordt alleen ingezoomd op de handeling zelf, en minder op de 
noodzaak of de effecten ervan. De onderzoeksstructuur (figuur 8) is dan weer vooral

THEMA (= probleem)

Wat is het probleem? (beeldvraag)
Waarom is het een probleem? (relevantie)
Wat zijn de oorzaken ervan? (verdieping/verleden)
Wat is ertegen te doen? (oplossingen/toekomst)

Figuur 3. De probleemstructuur.

THEMA (= maatregel)

Wat is de maatregel? (beeldvraag)
Waarom is de maatregel nodig? (relevantie)
Hoe wordt de maatregel uitgevoerd? (praktisch)
Wat zijn de effecten ervan? (toekomst)

Figuur 4. De maatregelstructuur.

THEMA (= beleidsvoorstel)

Voor welke problemen zorgt het huidige beleid?
Hoe ernstig zijn die problemen?
Wat zijn de oorzaken van de problemen?
Hoe kan het beleidsvoorstel worden uitgevoerd?
Hoe doeltreffend is het nieuwe beleid?
Welke nadelen zijn er te verwachten?

Figuur 5. De beleidsvoorstelstructuur.

THEMA (= een ontwerp)

Waartoe dient het ontwerp?
Aan welke eisen moet het voldoen?
Welke middelen kunnen er worden gekozen?
Hoe ziet het ontwerp eruit?
Wat is de waarde van het ontwerp?

Figuur 6. De ontwerpstructuur.
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maar ook dat je hem overtuigt van je ideeën of voorstellen. En dat is nog net een graadje 
moeilijker dan functioneel schrijven.

In dit hoofdstuk vind je eerst een overzicht van de verschillende stijldimensies (5.1). 
Met behulp daarvan kun je stijlconventies van genres in kaart brengen en bewerkings-
strategieën uitwerken (5.2). In paragraaf 5.3 worden de stijldimensies aan concrete for-
muleeradviezen gekoppeld. De twee volgende paragrafen behandelen het verschil tussen 
functioneel en strategisch formuleren (5.4), met ook dit keer een reeks adviezen eraan vast 
(5.5). Het laatste deel (5.6), ten slotte, bevat analyse- en formuleeroefeningen.

5.1 De stijldimensies

De meeste mensen hebben snel een oordeel klaar over de stijl van de teksten die ze le zen. Ze 
bestempelen die dan bijvoorbeeld als saai en langdradig of als vlot en meesle pend. Slechts 
weinigen kunnen echter uitleggen op welke stijlkenmerken die mening dan wel gebaseerd 
is. Waaróm vinden ze die tekst zo saai? Zijn de zinnen te lang of te moeilijk? Bevat de tekst 
te veel of net te weinig parafrases? Nog veel moeilijker is het om concrete verbeteringen 
te suggereren. Kunnen de alinea’s beter ingekort worden of nadrukkelijker gestructureerd? 
Moeten de vaktermen toegelicht worden of valt er meer helderheid te verwachten van 
concrete voorbeelden? Er kan op oneindig veel manieren aan een tekst gesleuteld worden 
en het is niet altijd gemakkelijk om de juiste aanpak te vinden.

Toch is het van groot belang om je eigen stijl en die van anderen te kunnen analyse ren. 
Alleen zo kun je echt wat van je bewonderde (en verafschuwde!) schrijvers leren en alleen 
zo kun je je eigen stijl wezenlijk verbeteren. Het stijloverzicht in deze paragraaf is dan ook 
in de eerste plaats bedoeld als een instrument voor stijlanalyse. Daarnaast geeft het een 
beeld van de waaier aan mogelijkheden die een schrijver ter beschikking staan om zijn 
stijl bij te stellen. Als je in een van je schrijfrondes aan je formulering wilt scha ven, kun 
je bij elk van de stijldimensies stilstaan. In de eerste plaats koppel je daar bij terug naar je 
oriëntatiefase en haal je je opnieuw voor de geest voor wie je schrijft, wat je doelen zijn en 
welk genre je beoefent.

Figuur 1 geeft een overzicht van de vijf stijldimensies die de formulering van een 
tekst bepalen. Het biedt weliswaar al een eerste aanzet om stijl te leren analyseren, maar 
geeft nog niet aan hoe een schrijver zich op de assen kan bewegen, hoe hij met andere 
woorden zijn stijl kan aanpassen. Daartoe worden in de figuren 2 tot en met 6 de polen 
van alle vijf dimensies verbonden met concrete stijlkenmerken. Door die op te nemen 
of weg te laten, kan een schrijver zijn tekst min of meer in de richting van een van de 
polen sturen.

Door stijlkenmerken over vijf dimensies te verdelen, krijg je bij het herlezen van je tekst 
meer greep op je formulering. Toch mag je ook hier het geheel niet uit het oog verliezen. 
De keuze die je bewust of onbewust op de ene as maakt, heeft vaak directe ge volgen voor 
andere assen. Zo wordt een tekst aantrekkelijker als je voorbeelden, vergelijkingen of an-
dere concretiseringen toevoegt, maar hij wordt tegelijk ook wijdlopiger, eenvoudiger en 
informeler. Als je veel nuanceringen aanbrengt, exacte cijfers geeft en vaktermen gebruikt, 
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krijg je een preciezere tekst, maar wordt hij onvermijdelijk ook complexer. De onderlinge 
samenhang van de stijldimensies impliceert dat je bij je stijl keuze prioriteiten stelt en ver-
volgens de consequenties daarvan in het oog houdt.

Moeilijkheid

Eenvoudig      Complex

Exactheid

Vaag      Exact

Informatiedichtheid

Wijdlopig      Bondig

Aantrekkelijkheid

Levendig      Droog

Afstandelijkheid

Formeel      Informeel

Figuur 1. De vijf stijldimensies.

Moeilijkheid

Eenvoudig (ST 1) Complex (ST 2)

•   Korte & gewone woorden

•   Korte zinnen

•   Zinnen met veel nevenschikking en weinig 
onderschikking

•   Lange & moeilijke woorden, vaktermen, on 
bekende afkortingen

•   Lange zinnen met passiefconstructies, onder- 
schikkende bijzinnen, nominaliseringen, tang- 
constructies, lange aanlopen

Figuur 2. Kenmerken van eenvoudige en complexe teksten.

Exactheid

Vaag (ST 3) Precies (ST 4)

•   Slordige woordkeuze & verschillende woorden 
voor hetzelfde begrip

•   Onduidelijke verbindingen & dubbelzinnige 
verwijzingen

•   Onvolledige bronvermelding

•   Precieze woordkeus; hetzelfde woord voor 
hetzelfde begrip

•   Vaktermen toegelicht

•   Ondubbelzinnige verwijzingen en verbindin-
gen

•   Bronnen expliciet vermeld (in tekst, voetno-
ten, literatuurlijst)

Figuur 3. Kenmerken van vage en precieze teksten.
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