
Structuur

Schrijven voor adviseurs van Hobéon...


drs. Freerk Teunissen



Test

Twee brieven 

Lees de twee brieven. Welke vind je 
duidelijker?



Structuur

Hoe werkt structuur in tekst? 

Basisuitspraak, alineaondersteuning, 
kernzin, framing, top-down en bottom-up 
interpretatie. 

Sneller lezen, gepast schrijven, duidelijker schrijven, 
het begint allemaal bij kennis van de werking van tekst



WIEBI

Wel 

• Doorschrijven 
• Volzinnen 
• Wiebi … 

(Wat Ik Eigenlijk 
Bedoel Is …)

Niet 

• Stoppen 
• Teruglezen 
• Schrappen



Test

Even een testje... 

Je ziet staks een afbeelding. Wat zie je?  

(Doe dit alsjeblieft in stilte en voor jezelf)



Wat zie je?



Een koe



Waarneming

• Door naar de zwarte en witte vlekken te 
kijken zie je wat de afbeelding voorstelt 
(bottom-up). 

• Als je weet wat de afbeelding moet 
voorstellen, dan is het makkelijker dat ook te 
zien (top-down). 

• Waarneming werkt van het oog naar het brein 
(bottom-up) en van het brein naar het oog 
(top-down). 

• Als top-down en bottom-up waarneming 
elkaar versterken, dan levert dat een aha-
gevoel op.



Een koe



Tekst

Werkt dit principe ook bij tekst?



Eenheid in alinea’s

Je ziet straks 5 zinnen. 

1. Welke zin handelt over een ander onderwerp? 
2. Wanneer je nu de kern van de overige vier zinnen wilt samenvatten in 
één zin: hoe zou die zin dan luiden? 

Je hebt de ruis eruit gehaald door de afwijkende zin te verwijderen, je 
hebt het aha-gevoel versterkt door een kernzin voor de alinea te plaatsen. 
Is de tekst nu duidelijker?  
 



• Een van die vijf zinnen hoort er niet bij. Welke is dat? 
• Formuleer een zin die samenvat waar de 

overgebleven vier zinnen over gaan.

A. Het ingezamelde kunststof wordt gerecycled tot 
grondstof voor nieuw verpakkingsmateriaal. 

B. Recycling zorgt ervoor dat er minder kunststof in 
afvalverbranders verdwijnt, waardoor ze minder CO2 
uitstoten. 

C. Volgens de staatssecretaris recyclet Nederland twee keer 
zo veel als het gemiddelde EU-land. 

D. Door afval te scheiden stimuleer je mensen om 
zorgvuldig om te gaan met het milieu en met afval. 

E. In winkelgebieden, op straat en rond scholen is minder 
zwerfafval, mede door het recyclen van kunststof.

Eenheid in alinea’s



A. Het ingezamelde kunststof wordt gerecycled tot 
grondstof voor nieuw verpakkingsmateriaal. 

B. Recycling zorgt ervoor dat er minder kunststof in 
afvalverbranders verdwijnt, waardoor ze minder CO2 
uitstoten. 

C. Volgens de staatssecretaris recyclet Nederland twee keer 
zo veel als het gemiddelde EU-land. 

D. Door afval te scheiden stimuleer je mensen om zorgvuldig 
om te gaan met het milieu en met afval. 

E. In winkelgebieden, op straat en rond scholen is minder 
zwerfafval, mede door het recyclen van kunststof.

Eenheid in alinea’s



Suggesties voor een overkoepelende zin?

A. Het ingezamelde kunststof wordt gerecycled tot 
grondstof voor nieuw verpakkingsmateriaal. 

B. Recycling zorgt ervoor dat er minder kunststof in 
afvalverbranders verdwijnt, waardoor ze minder CO2 
uitstoten. 

C. Volgens de staatssecretaris recyclet Nederland twee keer 
zo veel als het gemiddelde EU-land. 

D. Door afval te scheiden stimuleer je mensen om zorgvuldig 
om te gaan met het milieu en met afval. 

E. In winkelgebieden, op straat en rond scholen is minder 
zwerfafval, mede door het recyclen van kunststof.

Eenheid in alinea’s



Suggestie voor een overkoepelende zin:

Inzameling van kunststof biedt voordelen voor het 
milieu. Het ingezamelde kunststof wordt gerecycled 
tot grondstof voor nieuw verpakkingsmateriaal. 
Recycling zorgt ervoor dat er minder kunststof in 
afvalverbranders verdwijnt, waardoor ze minder CO2 
uitstoten. Door afval te scheiden stimuleer je 
mensen om zorgvuldig om te gaan met het milieu en 
met afval. In winkelgebieden, op straat en rond 
scholen is minder zwerfafval, mede door het 
recyclen van kunststof.

Eenheid in alinea’s



De alinea met verbindingswoorden:

Inzameling van kunststof biedt voordelen voor 
het milieu. Ten eerste wordt het ingezamelde 
kunststof gerecycled tot grondstof voor nieuw 
verpakkingsmateriaal. Ten tweede zorgt recycling 
zorgt ervoor dat er minder kunststof in 
afvalverbranders verdwijnt, waardoor ze minder 
CO2 uitstoten. Ten derde stimuleer je mensen om 
zorgvuldig om te gaan met het milieu en met afval 
als je afval scheidt. Dat blijkt wel: in 
winkelgebieden, op straat en rond scholen is minder 
zwerfafval, mede door het recyclen van kunststof. 

Eenheid in alinea’s



Alineaondersteuningswijzequiz



De alinea

Je kunt dezelfde kernzin op meerdere 
manieren ondersteunen. 

Drie voorbeelden: …



Een eerste voorbeeld

Van zwemmen in natuurwater kunt u ziek worden. 
In natuurwater komen bacteriën, virussen en larven 
voor. Met name tijdens warm weer kan het aantal 
bacteriën in natuurwater met weinig stroming snel 
groeien. 



Een eerste voorbeeld

Van zwemmen in natuurwater kunt u ziek worden. 
In natuurwater komen namelijk bacteriën, virussen 
en larven voor. Met name tijdens warm weer kan 
het aantal bacteriën in natuurwater met weinig 
stroming snel groeien.  

Kernzin: zin 1 
Alineaondersteuningswijze: oorzaak 
Verbindingswoord: namelijk



Een tweede voorbeeld

Van zwemmen in natuurwater kunt u ziek worden. 
Zo komt er in zoet water een slak voor die larven 
legt die uw huid binnendringen. Ze zijn onzichtbaar 
met het blote oog, maar veroorzaken wel jeuk. 
Gelukkig verdwijnt de jeuk meestal in een dag.



Een tweede voorbeeld

Van zwemmen in natuurwater kunt u ziek worden. 
Zo komt er in zoet water een slak voor die larven 
legt die uw huid binnendringen. Ze zijn onzichtbaar 
met het blote oog, maar veroorzaken wel jeuk. 
Gelukkig verdwijnt de jeuk meestal in een dag. 

Kernzin: zin 1 
Alineaondersteuningswijze: voorbeeld 
Verbindingswoord: zo



Een derde voorbeeld

Van zwemmen in natuurwater kunt u ziek worden. U 
kunt ten eerste onschuldige klachten krijgen, zoals 
jeuk, hoofdpijn of rode bultjes. U kunt, ten tweede, 
vervelender klachten krijgen, zoals koorts en 
misselijkheid. Ten derde zijn er ziektes die u via het 
water kunt oplopen waaraan u kunt sterven als u er 
niet voor behandeld zou worden.



Een derde voorbeeld

Van zwemmen in natuurwater kunt u ziek worden. U 
kunt ten eerste onschuldige klachten krijgen, zoals 
jeuk, hoofdpijn of rode bultjes. U kunt, ten tweede, 
vervelender klachten krijgen, zoals koorts en 
misselijkheid. Ten derde zijn er ziektes die u via het 
water kunt oplopen waaraan u kunt sterven als u er 
niet voor behandeld zou worden. 

Kernzin: zin 1 
Alineaondersteuningswijze: opsomming 
Verbindingswoorden: ten eerste, ten tweede, ten 
derde



De vorm van tekst

• Basisuitspraak omvat de hele 
tekst 

• De basisuitspraak heeft een 
relatie met elke kernzin 

• De kernzin omvat de hele alinea 

• De kernzin ondersteun je in de 
alineaondersteuning 

• Basisuitspraak en tekst dubbelen 
elkaar 

• Kernzin en alineaondersteuning 
dubbelen elkaar



Alineavrijheid

Door alinea’s, kernzinnen en 
alineaondersteuning adequaat te gebruiken: 
•maak je teksten duidelijker; 
•sluiten je teksten beter aan bij de wensen 
van de lezer; 
•worden je teksten aantrekkelijker; 
•schrijf je uiteindelijk vlotter.



Alineavrijheid

Lees de hand-out en maak de opdracht: 
• Kies een tijdschrift. 
• Herken de kernzin in alinea 5. 
• Herschrijf de alinea, maar laat de kernzin 

staan. 

Lees je nieuwe alinea voor. 
Laat anderen raden welk tijdschrift je op het 
oog hebt.



Alineavrijheid

Hoe kan het eigenlijk dat je herkent voor 
welk tijdschrift een tekst bedoeld is?



Alineavrijheid



Volgende keer

1. Schrijf een recensie

• De tekst heeft één basisuitspraak en die staat in de lead 
• Elke alinea heeft een kernzin 

• lengte: 400 woorden 
• deadline: dinsdag 08:15 uur 
• mailen naar info@bureauteunissen.nl 

2. Lees hoofdstukken 1, 2 en 3 van Tekststructuur

3. Lever een tekst aan van eigen hand

4. Je ontvangt elke dag een e-mail met een 5-minuten-opdracht


