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The important thing about the nature of a text is that, 
although when we write it down it looks as though it is made

 of words and sentences, it is really made of meanings. 
- Michael Halliday, 1985

(Vertaling: ‘Om te begrijpen wat een tekst is, moet je bedenken dat een tekst eruitziet alsof hij 
gemaakt is van woorden en zinnen, maar dat hij eigenlijk gemaakt is van betekenissen.’)

Het overkoepelende doel van taalonderwijs 
is kinderen binnen te leiden in de geletterde 
samenleving. We willen ze leren hoe ze zich 
met taal kunnen staande houden, hoe ze taal 
kunnen gebruiken om kennis op te doen, hoe 
ze er hun doelen mee kunnen bereiken. Alle 
onderdelen van het taalonderwijs zouden 
hieraan moeten bijdragen. En deze doelen 
zouden ook voor de kinderen duidelijk 
moeten zijn. Je leert geen taal om taal te 
leren, maar om taal te kunnen gebruiken in 
allerlei situaties. Het begrip ‘genre’ is een 
hulpmiddel om het taalonderwijs meer op 
dit grote doel te richten.
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Functioneel taalonderwijs werkt vanuit teksten
Lezen en schrijven zijn centrale vaardigheden in het taalonderwijs op de basisschool. Daarbij is aandacht 
voor technische deelvaardigheden belangrijk: letters leren lezen en schrijven, woorden decoderen, 
spellen. Maar die techniek betekent niets als je niet weet en ervaart waarvoor je het nodig hebt, namelijk: 
teksten kunnen begrijpen en gebruiken, zelf teksten kunnen schrijven over wat jij bedoelt. In functioneel 
taalonderwijs staan teksten dan ook centraal. Teksten die je leest, teksten die je uitspreekt, teksten die je 
schrijft. 

Wat is een tekst?
Het kan lijken of teksten bestaan uit woorden en zinnen, zoals Halliday in het citaat hierboven schrijft. 
Echter, ook heel jonge kinderen die nog niet kunnen lezen begrijpen al dat teksten bestaan uit betekenissen: 
dat een tekst als geheel iets vertelt en bedoelt, of hij nu gesproken of geschreven is. Ze horen geen losse 
woorden om zich heen, ze horen boodschappen in taal met een bedoeling. Ze luisteren naar een uitleg of 
een verzoek van hun ouders, of krijgen verhaaltjes voorgelezen. Ze krijgen kortom al vanaf hun geboorte te 
maken met betekenisvolle teksten. En terwijl ze daarmee omgaan leren ze, onbewust, heel veel over taal en 
taalgebruik. Hoe rijker de taal waarmee ze in aanraking komen, hoe meer ze leren.

Teksten in situaties
Teksten zijn overal om ons heen. 
We organiseren onze levens 
met behulp van teksten: als we 
elkaar begroeten, als we elkaar 
vertellen over onze belevenissen, 
als we instructies geven, als we 
elkaar mailen, bellen of appen, 
als we nieuwsberichten en 
weersvoorspellingen lezen of 
beluisteren, als we iets opzoeken 
op het internet, een planning 
maken, een boek lezen of leren 
voor een toets. Dat is allemaal 
zo vanzelfsprekend dat we 
meestal niet nadenken over de 
taal waaruit die teksten bestaan. 
Maar als je al die teksten preciezer 
analyseert, merk je dat ze van 
elkaar verschillen of op elkaar 

lijken, door hoe ze eruitzien, door hun woordkeus, door hun toon en opbouw, doordat ze op scherm of op 
papier gelezen worden, door hun cultuur- en tijdgebondenheid. Teksten zijn nooit helemaal uniek en ook 
niet ‘universeel’; ze horen altijd thuis in een specifieke, sociale situatie. 

Tekstverschillen leren zien
Zesjarigen die leren lezen zien dat al. Ze zien overal tekst: op straat, op de telefoon van hun ouders, op de 
verpakking van snoepjes en natuurlijk in boeken. Ze worden zich steeds meer bewust van de diversiteit aan 
teksten en hun verschillende functies in de wereld. Dat bewustzijn ontstaat min of meer vanzelf, en sneller 
als kinderen van huis uit veel met geschreven teksten in aanraking komen. 

Bijna alle kinderen hebben daarnaast de school nodig om expliciet te leren over hoe teksten werken en 
in elkaar zitten, om daar relatief vaste patronen in te herkennen, en om met die kennis zelf doelgericht 
teksten te kunnen gebruiken en produceren. Ze krijgen op school voornamelijk te maken met ‘schoolse 
teksten’, zoals leerteksten binnen vakgebieden, en als het goed is ook met literaire teksten vanuit de 
jeugdliteratuur die op school aanwezig is. Maar ook buitenschoolse teksten, zoals e-mails, websites, 
handleidingen, advertenties zijn van belang om te lezen, te analyseren en te leren schrijven in functioneel 
taalonderwijs dat gericht is op zelfredzaamheid met taal. 
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Het begrip ‘genre’ 
Leraren die zich ten doel stellen om kinderen zelfredzaam te maken met taal, kunnen veel hebben aan het 
taalkundige begrip ‘genre’. Het gaat hier niet om literaire genres als thriller, roman of sprookje. Een genre is 
hier een manier om een communicatief doel te bereiken; 

• met behulp van taal en beeld, 
• op een gestructureerde manier, 
• samen met anderen. 

Een voorbeeld van zo’n genre is de ‘procedure’. Het doel van een procedure is: uitleggen wat je moet doen, 
instrueren dus. De structuur is opgebouwd in fasen: doel > benodigdheden > stapsgewijze instructie. En 
‘anderen’ komen eraan te pas als je nadenkt over aan wie je dit uitlegt, welke toon daarbij past en welk 
medium je gebruikt (tekst, beeld, filmpje, gesproken woord). Doel, structuur, toon en medium zijn allemaal 
tegelijk bepalend voor de vorm van een tekst in een bepaald genre. 

Genrekennis 
Genrekennis heeft iedere volwassene wel enigszins. Je weet 
door je leeservaring en je opleiding dat er verschillende 
soorten teksten bestaan, en vaak gebruik je die kennis 
intuïtief als je iets moet schrijven. Als je een handleiding 
moet schrijven pak je dat anders aan dan als je een 
uitnodiging of een samenvatting van een gelezen boek 
moet schrijven. En als je dat doet voor een achtjarige, 
je bejaarde buurvrouw, een onbekende instantie of een 
beoordelende docent pas je je taalgebruik daar als vanzelf 
op aan. Je hebt in de praktijk geleerd wat het verschil is 
tussen ‘formeel’ en ‘informeel’ taalgebruik en in welke 
situaties de ene of de andere vorm passend is. Daaruit 
blijkt je impliciete genrekennis. Genres zijn relatief vaste 
manieren om met taal een sociaal doel te bereiken. 

Genres voor het basisonderwijs
Vaak is de genrekennis van leerlingen nog vaag, beperkt 
en onbewust. Voor het leren lezen en schrijven helpt het 
om genrekennis expliciet te maken en bij elke te lezen of 
te schrijven tekst bewust na te denken, niet alleen over de 
inhoud van de tekst, maar ook over de doelen, structuur 
en toon ervan, en over de situatie waar hij bij hoort. 
Daarbij neemt een leraar, als geoefende taalgebruiker, het 
voortouw. Een globaal overzicht van genres die op school 
vaak voorkomen kan nuttig zijn voor die leraar. 

De tien genres in onderstaand overzicht zijn ontleend aan een indeling van de Sydney School, een 
Australische groep taalkundigen en leraren die al jaren bezig zijn met het ontwerpen van lees- en 
schrijfonderwijs dat kansen biedt voor alle kinderen en niet alleen voor kinderen met een geletterde 
achtergrond (Rose & Martin, 2012). Zij vinden dat het expliciet maken van onbewuste kennis over taal de 
kern is van dat onderwijs. Dus niet: kinderen een lees- of schrijfopdracht geven en ervan uitgaan dat ze zelf 
hun tekst- en genrekennis wel zullen toepassen, maar: heel duidelijk maken hoe ze doelgericht een tekst 
kunnen lezen en hoe hun zelf te schrijven tekst eruit kan zien, door middel van voordoen en voorbeelden. 
Daarover dan met elkaar praten, patronen ontdekken en zo geleidelijk bewuste genrekennis opbouwen.

Kenmerken van genres
De tien genres in het overzicht zijn te verdelen in drie hoofdgroepen: verhalende, feitelijke en waarderende 
genres. Dat is gebaseerd op het hoofddoel van een tekst: een verhaal vertellen (meeslepen), feitelijke 
informatie geven (informeren) of een standpunt innemen (evalueren). De hoofdgroepen zijn verdeeld in 
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genres met elk net even een ander doel en een ander kernaspect. Per genre kan je ook een globale structuur 
aangeven en welke andere taalkenmerken erbij horen. 

Hoofdgenre Genres Doel en kernaspect Structuur

Verhalende 
genres
Doel: 
meeslepen

Vertelling Doel: 
Reeks gebeurtenissen uit persoonlijke ervaring 
vertellen

Kernaspect: ervaring

Oriëntatie > chronologie 
van gebeurtenissen

Verhaal Doel: 
Een onderhoudend verhaal vertellen over een 
reeks gebeurtenissen 

Kernaspect: complicatie

Oriëntatie > complicatie > 
oplossing 

Feitelijke 
genres
Doel: 
informeren

Verslag Doel:
Chronologisch en objectief een proces beschrijven

Kernaspect: chronologie

Identificatie van 
het verschijnsel > 
opeenvolgende 
gebeurtenissen

Beschrijving Doel:
Verschijnsel specificeren en classificeren 

Kernaspect: classificatie

Identificatie van het 
verschijnsel > geordende 
beschrijving

Procedure Doel:
Instrueren en beschrijven hoe je iets moet doen

Kernaspect: instructie

Doel > benodigde 
materialen > stappen/
methode > resultaten

Verklaring Doel:
Een verschijnsel verklaren en interpreteren: 
oorzaken en gevolgen beschrijven

Kernaspect: causaliteit

Identificatie van 
het verschijnsel > 
opeenvolgende 
verklaringen

Oproep/
verzoek

Doel:
Een doelgroep motiveren of verzoeken om iets te 
doen

Kernaspect: motivatie

Identificatie van 
gebeurtenis of voorwerp > 
specificatie > uitnodiging 
of verzoek (optioneel)

Waarderende 
genres
Doel: 
evalueren

Beschouwing Doel: 
Een kwestie vanuit één of meer gezichtspunten 
onderzoeken 

Kernaspect: perspectieven

Context > analyse van 
gezichtspunten > oordeel

Betoog Doel:
Standpunt met argumenten onderbouwen

Kernaspect: argumenten

Stelling > argumenten > 
bevestiging van de stelling

Respons Doel:
Reageren op een cultuuruiting 

Kernaspect: reactie

Oriëntatie > beschrijving 
> evaluatie

Genres, doel/kernaspect en structuur (Bron: Van Norden 2018, Iedereen kan leren schrijven)
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Geen voorschriften, maar een bril om mee naar teksten te kijken 
De genres zijn geen vaste voorschriften voor teksten, laat staan dat je er een soort invulformulieren voor 
zou kunnen maken. De hier gegeven genre-indeling is bedoeld als houvast bij het analyseren van teksten. 
Het helpt je om snel te bepalen wat voor tekst je voor je hebt, wat het belangrijkste doel van de tekst is en 
waaraan je dat kunt zien. Dat kan leraren weer helpen om met kinderen over teksten te praten, te begrijpen 
welke keuzes de schrijver van een tekst gemaakt heeft en te bespreken wat de redenen daarvoor zijn. 

Daarop aansluitend kunnen leraren kinderen gerichter begeleiden bij het zelf schrijven van teksten, en het 
zelf maken van keuzes daarbij. Niet door ze een vast stappenplan te geven, maar door samen te bedenken 
wat de tekst moet doen, en op welke manieren dat met taal bereikt kan worden. Wat moet een verhaal 
doen, wat een vertelling, wat een beschrijving of procedure, wat een respons of een betoog? Hoe gebeurt 
dat in veel teksten in dat genre? Hoe wijken andere teksten daar weer van af en waarom? Wat wil je in je 
eigen tekst gebruiken? Genres zijn een ‘bril’ om teksten mee te kunnen plaatsen, analyseren, schrijven en 
verbeteren. 

Geletterdheid is kunnen kiezen uit 
taalmogelijkheden
De genres brengen systematiek in de vele teksten 
die we in ons leven tegenkomen en waarmee we 
moeten (of willen) leren omgaan. Voor kinderen 
op school is het belangrijk om aan de hand van hun 
leraar ingewijd te worden in gangbare manieren van 
schrijven. De leraar laat niet zien hoe het moet, maar 
hoe het kan, en hoe anderen het gedaan hebben, en 
vooral: wat het effect daarvan is. Hij of zij gaat met 
kinderen in gesprek over teksten en taal, en helpt ze 
zo om zelfvertrouwen te ontwikkelen als lezers en 
schrijvers. 

Deze manier van leren berust op samen doen, samen 
denken. Ongeveer zoals een vakman al pratend 
aan zijn leerling iets voordoet, af en toe iets laat 
nadoen, belangrijke begrippen in de context van de 
situatie opnoemt, benoemt waar de leerling op moet 
letten en meekijkt en bespreekt wat de leerling zelf 
probeert. 

Met jonge kinderen gebeurt dat allemaal wat 
implicieter dan met oudere kinderen. Met de 
jongsten werk je vooral aan het opdoen van ervaring 
met verschillende manieren van praten en vertellen. 
Daar is het interactief voorlezen van rijke, verhalende 

en informatieve teksten de stevige basis waarop hun taalontwikkeling gebouwd kan worden. Hoe ouder 
kinderen worden, hoe meer ze daarnaast baat zullen hebben bij expliciete instructie voor, tijdens en na het 
lezen en schrijven van teksten in steeds meer genres. 

Genres en tekstvormen
Kan je alle teksten die je tegenkomt in het genre-schema indelen? In welk genre passen bijvoorbeeld 
een brief, een poster, een werkstuk, een blog of vlog, een dagboek, een onderzoeksverslag, een 
PowerPointpresentatie? Om dat te kunnen bepalen moet je denken over schrijfdoelen. Welk doel heeft 
zo’n brief, zo’n blog, zo’n hoofdstuk in een onderzoeksverslag? Een ingezonden brief geeft standpunten 
en argumenten, een brief aan je oma over je vakantie vertelt over ervaringen, een liefdesbrief beschrijft 
gevoelens en doet misschien een verzoek (‘wil je met me?’). De genres betoog, vertelling, beschrijving 
en verzoek zijn dus in brieven te herkennen. De brief is een tekstvorm, het doel ervan bepaalt het genre. 
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Hetzelfde geldt voor de tekstvorm ‘poster’: is die bedoeld 
om een voorstelling of wedstrijd aan te kondigen (oproep), 
om informatie te geven (beschrijving of verklaring), of om 
te waarschuwen (procedure)? De doelen bepalen de genres, 
en die bepalen weer hoe de poster eruit komt te zien.
Hier zie je hoe de genre-bril werkt. Hij helpt je om 
tekstdoelen en situaties terug te vinden in de taal van 
een tekst. Leraren die deze bril opzetten kunnen hun 
lees- en schrijfonderwijs duidelijker richten op essentiële 
tekstkenmerken.

De verbinding van lezen en schrijven
In functioneel taalonderwijs dat gebruikmaakt van 
de genre-bril zijn lezen en schrijven nauw met elkaar 
verbonden. Lezen wordt makkelijker als je weet wat voor 
tekst je aan het lezen bent en waar je dat aan kunt zien. 
Nog makkelijker als een leraar je aan de hand meeneemt 
door de tekst. Lezen helpt om ook beter te leren schrijven: 
aan een leestekst in hetzelfde genre kan je al een beetje 
zien hoe je je eigen tekst kunt aanpakken. En zo helpt veel 
schrijven omgekeerd ook weer bij lezen: je herkent steeds 
beter wat de schrijver van een tekst gedaan heeft, als je zelf 
ook schrijft.

Genres en schoolvakken
Als teksten het uitgangspunt zijn van je taalonderwijs, ligt het voor de hand om te zoeken naar teksten 
die voor kinderen in de verschillende leeftijdsgroepen interessant en relevant zijn. Die teksten vind je 
overal om je heen, en speciaal in het kader van de schoolvakken. Bij geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, 
techniek, burgerschap en kunst ritselt het van de interessante en belangrijke teksten. Ze zijn te vinden in de 
zaakvakmethodes, en veel meer nog in goede jeugdliteratuur en op ontelbare websites met informatie. Je 
bent er al mee bezig zodra je je met kinderen in een belangrijk vakonderwerp verdiept, zoals middeleeuwse 
beroepen, de oorzaken van verwoestijning, het broeikaseffect, trekvogels, slavernij, onderhoud en slijtage, 
microben, Vincent van Gogh en ga zo maar door.  

In elk vakgebied vind je meerdere genres die veel voorkomen en waarin vaktaal een rol speelt. Bij 
geschiedenis gaat het vooral om verhalen en verslagen waarin de taal van chronologie, beeldende details 
en historisch redeneren centraal staat. Bij natuur en techniek draait het om onderzoek en proefjes met 
voorspellen, observeren en verklaren als centrale taalfuncties. Bij aardrijkskunde vind je naast verhalende 
genres veel feitelijke beschrijvingen, met classificaties en vergelijkingen als taalfuncties. Bij burgerschap en 
kunst staan waarderende genres op de voorgrond, waarin argumentatie, gezichtspunten en persoonlijke 
reacties in taal worden uitgedrukt. De schoolvakken bieden zo alle kansen om tegelijkertijd aan 
taalvaardigheid en aan kennisopbouw te werken.

Genres in de 21ste eeuw: verschuivingen en vernieuwingen
Taalonderwijs dat gericht is op zelfredzaamheid kan veel hebben aan praktische genrekennis. Niet door te 
werken met vaste formats voor teksten, maar door altijd de vraag te stellen: wat moet een tekst precies 
doen, in welke situatie, voor en met wie? En welk taalgebruik kan daarbij helpen? 

In deze eeuw zullen daarbij zeker verschuivingen te zien zijn in de aard en vormgeving van teksten en 
genres: neem als voorbeeld alleen maar de instructiefilmpjes die nu de plaats innemen van uitsluitend 
geschreven handleidingen. Of het gebruik van beeld, film en geluid in combinatie met tekst op websites en 
nieuwsmedia. Beeld kan echter op eenzelfde manier geanalyseerd worden als tekst, door te bedenken wat 
het beeld moet doen en op welke manieren dat bereikt kan worden. Teksten leven en veranderen, en het 
taalonderwijs leeft en verandert mee.
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De bijbehorende didactiek is interactief en onderzoekend. De leraar onderzoekt in gesprek met leerlingen 
hoe taal en beeld in teksten werken, in de context van interessante (vak)onderwerpen. Door hun aandacht 
te richten op tekststructuur, plaatsing en ontwerp van beeld, en genrespecifieke (vak)taal, leidt zij/
hij de leerlingen door teksten heen en helpt ze hun zelfvertrouwen in lezen, schrijven en ontwerpen te 
ontwikkelen. Hiermee kan het taalonderwijs echt de functie krijgen die het moet hebben: alle kinderen 
leren met taal hun weg te vinden in de wereld, die wereld te begrijpen en hun eigen doelen te bereiken.

Praktijkvoorbeeld: tien manieren om over fietsen te schrijven

Toelichting: Ik laat hier zien hoe het genre-overzicht kan helpen om bij één onderwerp (Fiets) verschillende 
schrijfdoelen en daarbij horende schrijfopdrachten te ontwerpen. Op eenzelfde manier kan gezocht worden 
naar leesteksten over dit onderwerp in verschillende genres, die inhoudelijk en/of qua tekstkenmerken als 
voorbeeldtekst kunnen dienen. Hieraan kunnen de didactische principes van de genredidactiek gekoppeld 
worden. (Zie voor meer voorbeelden Van Norden, 2018.)

Thema/onderwerp: Fiets
Hoofdgenres Genre en doel Mogelijke schrijfopdracht

Verhalende genres 

Doel: meeslepen

Vertelling
Reeks gebeurtenissen uit 
persoonlijke ervaring vertellen

Schrijf een tekst over hoe het ging toen je leerde 
fietsen.

Verhaal
Een onderhoudend verhaal 
vertellen over een reeks 
gebeurtenissen 

Schrijf een tekst over een probleem dat je een 
keer hebt meegemaakt met een fiets en hoe dat 
afliep.
Voorbeeldtekst: fragment uit Anna Woltz, 
Haaientanden (2019).

Feitelijke genres 

Doel: informeren

Verslag
Chronologisch en objectief 
beschrijven van een proces 

Schrijf een korte tekst over de geschiedenis van 
de fiets.

Beschrijving
Verschijnsel specificeren en 
classificeren

Beschrijf in een vergelijking verschillende typen 
fietsen die in jouw huishouden zijn.

Procedure
Instrueren en beschrijven hoe 
je iets moet doen 

Schrijf een tekst over hoe je een afgelopen 
ketting weer op je fiets krijgt of hoe je een band 
plakt.

Verklaring
Een verschijnsel verklaren: 
oorzaken en gevolgen 
beschrijven

Schrijf een tekst over hoe het komt dat een fiets 
in beweging komt.

Oproep/verzoek
Een doelgroep motiveren of 
verzoeken om iets te doen

Schrijf een tekst waarin je je eigen fiets te koop 
aanbiedt tegen een goede prijs.

Waarderende genres 

Doel: evalueren

Beschouwing
Een kwestie vanuit een of meer 
gezichtspunten onderzoeken

Schrijf een tekst waarin je verschillende 
gezichtspunten geeft op de vraag: zou het goed 
zijn om tieners te verplichten met de fiets naar 
school te komen?

Betoog
Standpunt met argumenten 
onderbouwen

Schrijf een tekst waarin je je mening geeft over 
of scooters, e-bikes en e-steps wel of niet op het 
fietspad mogen rijden.

Respons
Reageren op een cultuuruiting

Schrijf over je indruk van een fietstochtje dat je 
onlangs voor je plezier gemaakt hebt.
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