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Snapt hij nu wel 
wat ik precies 

bedoel? Hij zegt 
van wel…

Hoe krijg ik haar 
duidelijk dat ze 

die inleiding zelf 
gaat verbeteren?

Nu ben ik weer 
aan het 

uitleggen hoe 
je een inleiding 

opbouwt!

Nu ben ik 
eigenlijk zijn hele 

tekst aan het 
aanpassen…

Waarom ziet 
hij niet in dat 
die conclusie 
anders moet?



Ik heb deze zin 
nu al vijf keer 
overgelezen.

Ik heb geen idee 
waarom ze me 

dit allemaal aan 
het vertellen is.

Deze tekst leest 
als een 

encyclopedie 
met allemaal 

losse lemma’s.

Moet dit er wel 
allemaal in?

Alle alinea’s 
springen van 

hak op de tak.



Geschiedenis

Minimalist tutoring: Making Students do all the work

Jeff Brooks

“Worst case scenario”

 When you “improve” a student’s paper, you haven’t been a tutor at all; 
you’ve been an editor.



Verschil

Directief Non-directief

Verbeteren van de tekst Verbeteren van de schrijver

Tekst centraal Schrijver centraal

Proofreading, editing Schrijfproces in kaart brengen

Low order concerns High order concerns



Vraag

Welke effecten kan een schrijfcentrumbezoek hebben op de 
student als schrijver?

-> Wat is hier tot nu toe over bekend?
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Welke effecten kan een schrijfcentrumbezoek hebben op de 
student als schrijver?

-> Wat is hier tot nu toe over bekend?
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Resultaten

Effect gemeten op basis van:

1) Tevredenheid

2) Eindresultaat

3) Progressie van resultaten

4) Intrinsieke tekstkwaliteit

5) Studentengedrag



Conclusie

Het is lastig om goede effecten te meten.

Meeste kans van slagen heeft onderzoek dat zich richt op welk gedrag 
je wil veranderen bij de student.

 Studentengedrag minst tegenstrijdige resultaten

 Lijkt eveneens het meest aan te sluiten op missie schrijfcentrum

 Vraag: wanneer vinden we een student een goede schrijver?


