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De klassieke Schrijfcarrousel 
Samen werken aan betere teksten


Doel 
De auteur van de tekst - een van jullie - bepaalt straks welk advies hij het meest relevant 
vindt. Hij kiest uit de adviezen die hij van drietallen krijgt. Elk drietal bereidt een advies 
voor. Om de tekst te leren kennen en een advies te formuleren maak je eerst individueel 
twee opdrachten.


Met wiens tekst werken we? 
Een tekst kiezen 
Wie wil:

• 45 minuten aandacht voor zijn tekst?

• Het mogelijk maken dat we allemaal meer leren over tekst en taal?

• Adviezen ontvangen hoe hij zijn tekst kan verbeteren?


Vraag 
Een vraag voor de auteur van de tekst. Wat wil je dat er over 45 minuten is gebeurd met 
je tekst?


Wil je bijvoorbeeld:

• Suggesties voor een beter einde?

• Weten welk deel het meest overtuigt en welk deel het minst (en wil je suggesties hoe je 

het minst overtuigende deel overtuigender maakt)?

• Dat we de tekst checken op taalfouten?


Wat wil jij? Wij gaan voor jou aan de slag. Jij bepaalt straks welk advies je het meest 
relevant en waardevol vindt.


Samen aan de slag 
Lezen 
Lees de tekst. Het volstaat als je de tekst globaal leest. 


Groepen 
Vorm een viertal.


Ronde 1 
Trek individueel blind een opdrachtkaart van de Schrijfcarrousel. Het toeval bepaalt welke 
kaart je krijgt. Voer de opdracht die op de kaart staat uit. Je hebt hiervoor circa 8 minuten 
de tijd.




Ronde 2 
Wissel van kaart. Geef je kaart door aan een van de leden van je drietal. Je hebt weer 8 
minuten om de opdracht uit te voeren.


Bespreken 
Bespreek in je drietal je bevindingen. 


Stel elkaar de volgende vragen:

• Welke opdrachten maakte je?

• Wat deed je met de opdrachten?

• Welke opdracht vind je het waardevolst?

• Welke drie suggesties heb je om de tekst te verbeteren?


Formuleer daarna samen een advies voor de auteur van de tekst.


Presentatie 
Elk drietal presenteert zijn advies aan de auteur van de tekst.


Waarderen 
Welk advies vindt de auteur van de tekst het waardevolst?


Evalueren 
Vraag aan de auteur van de tekst: hoe was het om op deze manier aandacht te krijgen 
voor je tekst?

Vraag aan alle deelnemers: wat levert deze sessie je op?


