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Ambtenarentaal

Schrijfvaardigheid

Wat is hier aan de hand?
 Gelet hierop zien wij geen aanleiding om af te zien van

Bespreking HD2, oefening samenhang, vb. toets

handhavend optreden en zullen wij de
handhavingsprocedure voort zetten.
 Gelet hierop zien wij geen aanleiding om af te zien van

handhavend optreden en zullen wij de
handhavingsprocedure voort zetten.

"

Andere of anderen?

 Dubbele ontkenning = onnodig ingewikkeld

Handelingsdeel 2

 Vraag uit de vorige les: wanneer zeg je andere en wanneer

anderen?
 Andere slaat op niet-mensen of gebruik je wanneer de

mensen expliciet genoemd worden. Anderen gebruikt je als
de mensen niet expliciet genoemd worden en het wel slaat
op mensen.

 Ik zie veel groei! Mooi om te zien, en goed dat jullie zo

kritisch zijn op jezelf.
 Houd dat vast voor de toets.

 Voorbeelden:
 Mijn auto moet zuiniger zijn dan andere (auto’s)
 Mijn auto moet zuiniger zijn dan die van anderen
 Mijn auto moet zuiniger zijn dan die van andere mensen

1

22-12-2011

Opvallend goede titels

 De kern van kernenergie
 Een stralende toekomst
 Kernenergie: meer energie in steken of de stekker eruit

Opvallende zaken

 Er is ook een aantal zaken dat belangrijk is om te bespreken

voor de toets.
 Schrijf mee!

halen?
 Kernenergie: gaan wij voor gevaarlijk of voor goedkoop?
 De kernenerziekte onder de loep

Formuleren



Het levert ons warmte op voor onze huishoudens en het beruchte
kernafval.



Het levert ons warmte op voor onze huishoudens en het beruchte
kernafval. = Foutieve samentrekking



Lovelock is een voorstander van duurzame vermindering, maar vindt
duurzame energie geen goede optie, het voldoet simpelweg niet aan de
eisen van onze steeds maar groeiende wereldbevolking.



Lovelock is een voorstander van duurzame vermindering, maar vindt
duurzame energie geen goede optie, het voldoet simpelweg niet aan de
eisen van onze steeds maar groeiende wereldbevolking. = Vaag en
foutieve verwijzing

Formuleren
 Duitsland sluit binnen tien jaar alle kerncentrales, omdat zij zich

hebben gericht op een oplossing voor langere termijn: energie uit
hernieuwbare bronnen.
 Duitsland sluit binnen tien jaar alle kerncentrales, omdat zij zich

hebben gericht op een oplossing voor langere termijn: energie uit
hernieuwbare bronnen. = foutieve verwijzing: Duitsland is enkelvoud

 Concluderend kun je zeggen dat er een hoop afwegingen zijn om wel

of niet een nieuwe kerncentrale te bouwen in Nederland.
 Concluderend kun je zeggen dat er een hoop afwegingen zijn om wel

of niet een nieuwe kerncentrale te bouwen in Nederland. = Vaag en
onjuiste woordkeuze
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Loze zinnen

 Dus waar het op neer komt is dat er voor- en tegenstanders

zijn van kernenergie.
 De Britse Chemicus James Lovelock deed in de Humanist

uitspraken na onderzoek.
 Voor zowel de voor- als tegenstanders valt het een en ander

Werk je argumenten uit

 Een argument legt je standpunt uit en past binnen het geheel

(= jouw standpunt of hoofdgedachte).
 Dus: alles wat je schrijft moet iets zeggen over jouw

hoofdgedachte of standpunt. En dat doe je door je
argumenten goed uit te werken.

te zeggen.

Werk je argumenten uit

 Daarnaast zegt oud-D66-partijleider Jan Terlouw dat de

gevaren van klimaatverandering veel groter zijn dan de
gevaren van de kerncentrales. Volgens hem is het
onverantwoord als er veilige kerncentrales worden gesloten.
Ook de TU Delft vindt dit. De kennis over kernenergie en
de kerncentrales is de afgelopen jaren gestegen.

Samenhang

 Zoals bekend: gebruik niet meer dan één argument per

alinea, want dat zorgt voor samenhang binnen je alinea.
 En: leg relaties tussen je alinea’s, zodat ze, in samenhang,

ondersteund zijn voor je hoofdgedachte of standpunt.
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Samenhang

Hoe breng je samenhang aan?

Geen samenhang, maar opsomming:

 Stap 1: stel de relatie tussen je argumenten/alinea’s vast.

 Het eerste argument voor kernenergie is…

 Stap 2: leg in 1-2 zinnen uit aan je lezer hoe deze alinea zich

 Ten derde stond er in De Humanist van november 2006 dat

kerncentrales nooit 100% veilig zijn.

verhoudt tot de vorige alinea.
 Bijvoorbeeld: Niet alleen het kernafval is een groot nadeel

van kernenergie, ook de veiligheid van een centrale is niet
volledig te garanderen.
 Of: SP’er Paulus Jansen staat lijnrecht tegenover oud-D66’er

Jan Terlouw als het gaat om kernenergie. Hij vindt…

Opdracht: breng samenhang aan

Opdracht: breng (meer) samenhang aan in je tekst
 Stap 1: lees je tekst nog eens kritisch door
 Stap 2: stel de relaties tussen alinea’s in je kern vast en

schrijf die op
 Stap 3: formuleer zinnen die de 3 relaties duiden voor jouw

lezer, en zorg ervoor dat die zinnen passen in jouw betoog
of beschouwing

Opdracht: breng samenhang aan

 Stap 4: bespreek de relaties en jouw bijpassende zinnen in

duo’s
 Stap 5: geef elkaar feedback. Wat kun jij leren van de ander,

en wat kan nog beter?
 Stap 6: zorg ervoor dat je de opdracht goed uitwerkt, want

ik ga willekeurig mensen vragen om de zinnen voor te lezen
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Na de vakantie

 Nog 1 les met daarin centraal de documap voor de toets
 Je vindt de map op vakkenweb
 Lees ‘m aandachtig door, want we gaan de artikelen

bespreken tijdens de les
 Vragen? Mailen kan altijd: bou@heemlanden.nl
 Een hele mooie kerstvakantie gewenst!
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