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Aan: Alle schrijvers van webteksten en papierteksten over leren en onderwijs 
Van:  Willibrord Huisman, Radboud Universiteit, Teaching and Learning Centre 
Ter: Inspiratie, gebruik, commentaar, verbetering, verspreiding 
Versie: 31  januari 2018; update 16 februari 2021 

De laatste versie van dit document vind je op www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies/22  

Hoe schrijf je over onderwijs? 

Waarom deze schrijfwijzer? 

"De studenten worden afgerekend op…", "Het college behandelt de stof", "We leren de 
studenten technieken aan": zulke uitdrukkingen weerspiegelen een visie op onderwijs die niet 
meer van deze tijd is, en die zelfs strijdig is met onze huidige opvattingen over leren.  

Je komt ze nog wel op grote schaal tegen. Ze zijn ingeburgerd en soms heeft de spreker 
onbewust verouderde onderwijsopvattingen. Deze schrijfwijzer helpt je ze te herkennen en 
alternatieven te vinden die hetzelfde zeggen, maar dan vanuit een eigentijdse onderwijsvisie. 

Perspectief 

Onderwijs gaat om studenten. Die leren alleen van wat zij zelf doen: studeren. Dat kan 
'luisteren' zijn, of 'schrijven, of 'onderzoeken'. Laten we daarom dat studeren beschouwen als 
het 'primaire proces'. Het onderwijs faciliteert en ondersteunt dat proces.  Daartoe biedt de 
universiteit de studenten een veilige en inspirerende omgeving, schept de opleiding de kaders, 
presenteert de expert kennis, biedt de docent begeleiding, toetst de examinator hun 
leerresultaten, geeft de medestudent feedback.  

Tekst schrijven en redigeren 

Idealiter schrijf je nieuwe tekst vanuit bovengenoemde visie. Maar het is makkelijker om jezelf 
en anderen simpelweg met woordgebruik de goede kant op te sturen. Hier volgen een aantal 
aanwijzingen die je kunt gebruiken – of bewust negeren. We eindigen met 'rode' woordjes. 

1. Maak de student(en) actief onderwerp van je zin 

In oude teksten zijn studenten vaak het lijdend voorwerp. Of ze ontbreken zelfs. Probeer het 
proces te beschrijven vanuit het perspectief van de actieve student. Hij/zij-problemen kun je 
vaak voorkomen door over de studenten in meervoud te schrijven. 

Niet:  'Het practicum maakt de studenten bewust van de veiligheidsaspecten.'  
Wel:  'In het practicum leren studenten veilig te werken.' 

Niet:  'Het college behandelt de grote lijnen van de stof.'  
Wel:  'In de colleges leren de studenten het vakgebied te overzien.' 

Niet:  'De persoonlijke leerdoelen worden getoetst met een portfolio'  
Wel:  'In hun portfolio laten de studenten zien in hoeverre ze hun leerdoelen behaald 

hebben.' 
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2. Benoem docenten naar hun rol 

Als docenten het onderwerp van je zin zijn, kun je die soms beter benoemen met de rol die ze 
in de betreffende passage hebben: 'expert', 'onderzoeker', 'begeleider', 'beoordelaar', 
'examinator', 'practicumassistent', 'werkveldvertegenwoordiger', etcetera.  

Niet:  'De docent beoordeelt de student.'  
Wel:  'De examinator beoordeelt de prestatie en bepaalt het eindcijfer.' 
Noch:  'De docenten begeleiden het practicum .' 
Wel:  'Practicumbegeleiders begeleiden de studenten.' 

3. Vervang dwang door vanzelfsprekendheid 

Ga niet uit van de student die iets niet wil; dat is een negatief studentbeeld; en negatieve 
studentbeelden leiden tot overeenkomstig gedrag van de docenten en studenten. Ga uit van 
de student die we hier verwachten: die is hier gekomen om wat te leren, voegt zich 
vanzelfsprekend in hoe dat hier gaat, en behaalt de leerdoelen. 

Niet:  'Een dagelijks verslag is verplicht.'  
Noch:  'De studenten moeten dagelijks een verslag inleveren.' 
Wel:  'De studenten schrijven dagelijks een verslag.' 

4. Vermijd passieve en naamwoordelijke stijl 

Niet:  'De presentatievaardigheid wordt beoordeeld.'  
Noch:  'De studenten worden beoordeeld op hun presentatievaardigheid.'  
Wel:  'De examinator beoordeelt de presentatievaardigheid van de studenten.' 
Of:  'De studenten demonstreren hun presentatievaardigheid.' 
Of:  'De studenten laten zien hoe goed ze kunnen presenteren.' 
Of: 'De studenten tonen aan dat ze adequaat kunnen presenteren.'  

Rode woordjes 

Verouderde onderwijsvisies kun je vaak snel herkennen aan bepaalde woorden.  
 Moeten, verplicht 
 Afrekenen, klaarstomen 
 Aanleren, iemand iets leren  
 Stof, leerstof, materie 
 Behandelen, centraal staan, het gaat om 

Meer 
Aanvullingen? Ervaringen? Bedenkingen? Correcties? Willibrord Huisman stelt ze zeer op prijs. 
Ook kun je hem gerust vragen je tekst een keer op dit soort onderwijstaalaspecten te bekijken. 
willibrord.huisman@ru.nl  06-53689992  
www.ru.nl/personen/huisman-w/  
www.willibrordhuisman.nl/onderwijsadvies  
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