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SCHRIJFOEFENING 11A
Zoek een tekst, bijvoorbeeld een e-mail, waarin je aan een vriend of vriendin hebt 
geschreven over een gebeurtenis die jou is overkomen. Dit is je natuurlijke stijl, een 
stijl waar je niet speciaal je best op hebt gedaan om het mooi op te schrijven. Print 
die tekst.

Lees je tekst nu door alsof het een pagina is uit een nog ongepubliceerd boek van jou. 
Schrijf op welke gedachten er allemaal in je opkomen. Breid die gedachten uit en dik 
ze maar flink aan. Maak er maar een tirade van. Laat die stemmen maar flink tekeer 
gaan over je tekstfragment, wat er allemaal aan mankeert, krom is en fout.

Lees vervolgens terug wat er kennelijk tijdens het schrijven allemaal door je hoofd 
speelt. Het is belangrijk dat je die gedachten opschrijft, want alleen dan ga je zien 
wat ze eigenlijk zeggen. Het lijkt eng, maar je zult merken dat het heel erg meevalt. 
Wees om te beginnen onder de indruk van jezelf dat je sowieso nog durft te 
schrijven.
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SCHRIJFOEFENING 11B
Lees het tekstfragment uit schrijfoefening 11A nog eens door, maar vanuit 
een neutrale houding. Een houding waarbij je objectief gaat vaststellen welke 
kenmerken jouw natuurlijke stijl bezit. Doe dat met behulp van de onderstaande 
checklist en scoor je stijl van 1 tot 5. Dit is geen rapport. De checklist geeft geen 
waarde aan, alleen de vaststelling waar je je bevindt op de schaal tussen twee 
uitersten.

CHECKLIST JOUW NATUURLIJKE SCHRIJFSTIJL

ZINNEN
Weinig zinnen  1  2  3  4  5  Veel zinnen
Korte zinnen  1  2  3  4  5  Lange zinnen
Bondig  1  2  3  4  5  Met veel woorden
Weinig bijzinnen  1  2  3  4  5  Veel bijzinnen
Zinnen met steeds hetzelfde ritme 1  2  3  4  5  Wisselend ritme van de zinnen
Eentonige zinsmelodie  1  2  3  4  5  Wisselende melodie
Steeds dezelfde zinsvolgorde  1  2  3  4  5  Wisselende zinsvolgorde (inversie)

WOORDENSCHAT
Weinig dezelfde woorden   1  2  3  4  5  Veel dezelfde woorden
Korte woorden  1  2  3  4  5  Lange woorden
Makkelijke woorden  1  2  3  4  5  Moeilijke woorden
Bekende woorden  1  2  3  4  5  Onbekende woorden
Plastische woorden  1  2  3  4  5  Subtiele woorden
Noodzakelijke woorden   1  2  3  4  5  Overbodige woorden

TAAL
Spreektaal   1  2  3  4  5  Boekentaal
Prozaïsch  1  2  3  4  5  Poëtisch 
Weinig beeldspraak  1  2  3  4  5  Veel beeldspraak
Bekende beeldspraak   1  2  3  4  5  Nieuwe beeldspraak
Sobere beeldspraak   1  2  3  4  5  Overdadige beeldspraak
Zintuiglijke beeldspraak   1  2  3  4  5  Abstracte beeldspraak
Directe rede  1  2  3  4  5  Indirecte rede
Tegenwoordige tijd  1  2  3  4  5  Verleden tijd

TOON
Lichte humoristische toon  1  2  3  4  5  Zware ernstige toon
Droge toon  1  2  3  4  5  Emotionele toon
Blijmoedige toon  1  2  3  4  5  Melancholieke toon
Denkende toon  1  2  3  4  5  Zintuiglijke toon
Moralistische toon  1  2  3  4  5  Beschrijvende toon

Bekijk je score.

Welke kenmerken vallen je op in je eigen stijl? Welke stijlkenmerken heeft je tekst 
niet? Bij welke aspecten zit je steeds precies in het midden? Welke kenmerken 
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hebben je verrast? Welke had je wel verwacht? In hoeverre is het waar wat je denkt 
over je eigen stijl? Stel jezelf zoveel mogelijk vragen.

Als je deze oefening vaker doet, zal je steeds meer oog voor je eigen huisstijl 
krijgen. We hebben de checklist meerdere keren afgedrukt, zodat je deze vaker 
kunt gebruiken.
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CHECKLIST JOUW NATUURLIJKE SCHRIJFSTIJL

ZINNEN
Weinig zinnen  1  2  3  4  5  Veel zinnen
Korte zinnen  1  2  3  4  5  Lange zinnen
Bondig  1  2  3  4  5  Met veel woorden
Weinig bijzinnen  1  2  3  4  5  Veel bijzinnen
Zinnen met steeds hetzelfde ritme 1  2  3  4  5  Wisselend ritme van de zinnen
Eentonige zinsmelodie  1  2  3  4  5  Wisselende melodie
Steeds dezelfde zinsvolgorde  1  2  3  4  5  Wisselende zinsvolgorde (inversie)

WOORDENSCHAT
Weinig dezelfde woorden   1  2  3  4  5  Veel dezelfde woorden
Korte woorden  1  2  3  4  5  Lange woorden
Makkelijke woorden  1  2  3  4  5  Moeilijke woorden
Bekende woorden  1  2  3  4  5  Onbekende woorden
Plastische woorden  1  2  3  4  5  Subtiele woorden
Noodzakelijke woorden   1  2  3  4  5  Overbodige woorden

TAAL
Spreektaal   1  2  3  4  5  Boekentaal
Prozaïsch  1  2  3  4  5  Poëtisch 
Weinig beeldspraak  1  2  3  4  5  Veel beeldspraak
Bekende beeldspraak   1  2  3  4  5  Nieuwe beeldspraak
Sobere beeldspraak   1  2  3  4  5  Overdadige beeldspraak
Zintuiglijke beeldspraak   1  2  3  4  5  Abstracte beeldspraak
Directe rede  1  2  3  4  5  Indirecte rede
Tegenwoordige tijd  1  2  3  4  5  Verleden tijd

TOON
Lichte humoristische toon  1  2  3  4  5  Zware ernstige toon
Droge toon  1  2  3  4  5  Emotionele toon
Blijmoedige toon  1  2  3  4  5  Melancholieke toon
Denkende toon  1  2  3  4  5  Zintuiglijke toon
Moralistische toon  1  2  3  4  5  Beschrijvende toon

Bekijk je score.

Welke kenmerken vallen je op in je eigen stijl? Welke stijlkenmerken heeft je tekst 
niet? Bij welke aspecten zit je steeds precies in het midden? Welke kenmerken 
hebben je verrast? Welke had je wel verwacht? In hoeverre is het waar wat je denkt 
over je eigen stijl? Stel jezelf zoveel mogelijk vragen.
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CHECKLIST JOUW NATUURLIJKE SCHRIJFSTIJL

ZINNEN
Weinig zinnen  1  2  3  4  5  Veel zinnen
Korte zinnen  1  2  3  4  5  Lange zinnen
Bondig  1  2  3  4  5  Met veel woorden
Weinig bijzinnen  1  2  3  4  5  Veel bijzinnen
Zinnen met steeds hetzelfde ritme 1  2  3  4  5  Wisselend ritme van de zinnen
Eentonige zinsmelodie  1  2  3  4  5  Wisselende melodie
Steeds dezelfde zinsvolgorde  1  2  3  4  5  Wisselende zinsvolgorde (inversie)

WOORDENSCHAT
Weinig dezelfde woorden   1  2  3  4  5  Veel dezelfde woorden
Korte woorden  1  2  3  4  5  Lange woorden
Makkelijke woorden  1  2  3  4  5  Moeilijke woorden
Bekende woorden  1  2  3  4  5  Onbekende woorden
Plastische woorden  1  2  3  4  5  Subtiele woorden
Noodzakelijke woorden   1  2  3  4  5  Overbodige woorden

TAAL
Spreektaal   1  2  3  4  5  Boekentaal
Prozaïsch  1  2  3  4  5  Poëtisch 
Weinig beeldspraak  1  2  3  4  5  Veel beeldspraak
Bekende beeldspraak   1  2  3  4  5  Nieuwe beeldspraak
Sobere beeldspraak   1  2  3  4  5  Overdadige beeldspraak
Zintuiglijke beeldspraak   1  2  3  4  5  Abstracte beeldspraak
Directe rede  1  2  3  4  5  Indirecte rede
Tegenwoordige tijd  1  2  3  4  5  Verleden tijd

TOON
Lichte humoristische toon  1  2  3  4  5  Zware ernstige toon
Droge toon  1  2  3  4  5  Emotionele toon
Blijmoedige toon  1  2  3  4  5  Melancholieke toon
Denkende toon  1  2  3  4  5  Zintuiglijke toon
Moralistische toon  1  2  3  4  5  Beschrijvende toon

Bekijk je score.

Welke kenmerken vallen je op in je eigen stijl? Welke stijlkenmerken heeft je tekst 
niet? Bij welke aspecten zit je steeds precies in het midden? Welke kenmerken 
hebben je verrast? Welke had je wel verwacht? In hoeverre is het waar wat je denkt 
over je eigen stijl? Stel jezelf zoveel mogelijk vragen.
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SCHRIJFOEFENING 11C
Laat als extra test je fragment in huisstijl nog eens lezen door iemand die jou niet 
goed kent. Of een vriend die zich niet verplicht voelt om aardig te zijn. En stel 
van tevoren de vragen waar je het meest bang voor bent. Vraag daarbij of hij of zij 
concrete voorbeelden aan wil wijzen in je tekst. Dan haal je het maximale profijt 
uit hun opmerkingen. Noteer de antwoorden:

WOORDKEUZE
Zijn er woorden in mijn verhaal die je speciaal zijn opgevallen?

Zijn er woorden in mijn verhaal die overbodig waren?

Gebruik ik teveel moeilijke woorden?

Gebruik ik teveel woorden om iets simpels uit te leggen?

Welke zin vind je het minst goed? Waarom?

Zijn mijn zinnen niet te lang of te kort?

Was er genoeg afwisseling in de volgorde van de zinnen?

ZINNEN EN ZINSBOUW
Welke zin vind je het mooist? Waarom?
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Paste het tempo en het ritme van mijn zinnen bij wat er gebeurde?

Hebben mijn zinnen steeds dezelfde cadans?

Zijn er zinnen die net zo goed weg kunnen uit mijn verhaal?

Was er een zin die je niet helemaal begreep?

Hoe is de melodie van mijn zinnen?

Zijn mijn zinnen saai of langdradig?

Zijn mijn zinnen wel te volgen?

Zie je voor je wat er beschreven werd? Was het beeldend genoeg?

Waar in mijn beschrijving ben ik niet langer bezig met tonen, maar met noemen?

BEELD EN BEELDSPRAAK
Welk beeld sprak je het meest aan?
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Welk beeld was eventueel te omslachtig of te ingewikkeld?Welk beeld was eventueel te omslachtig of te ingewikkeld?

Sluit mijn beeldspraak aan bij het thema of onderwerp van het verhaal?

Eigen vraag:

Eigen vraag:

Eigen vraag:

Eigen vraag:

Eigen vraag:

Eigen vraag:

Eigen vraag:

Er zijn vast nog veel meer vragen te bedenken, want aan je onzekerheden omtrent 
je schrijverschap komt nu eenmaal niet snel een einde. Wen er maar aan. Het is 
een teken dat het schrijven belangrijk voor je is. Formuleer dus vooral ook je eigen 
vragen en voeg ze toe aan de lijst. Juist door deze vragen te stellen leer je je eigen stijl 
op een realistische manier kennen.
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SCHRIJFOPDRACHTEN STAP 11: SCHRIJFSTIJL VINDEN  
EN VERFIJNEN
Om te vermijden dat je boek of verhaal halverwege van stijl verandert, kun je de 
schrijfopdrachten het beste maken buiten het werken aan je boek of verhaal om. 
Doe ze gewoon als losse oefening om uit een groef te komen waar je al te lang in 
gezeten hebt. Of omdat je jouw stijl te eenzijdig vindt.

INLEVEREN SCHRIJFOPDRACHT
• Heb je een schrijfcursus met feedback van een schrijfcoach? Dan kun je de 

schrijfopdracht inleveren via www.cursusschrijven.nl/inleveren 
Daar vind je ook de inleverinstructies.

• Heb je gekozen voor een schrijfcursus zonder feedback, maar wil je liever toch 
feedback en schrijftips van een schrijfcoach? Ga naar www.cursusschrijven.nl/coach

• Twijfel je of je een schrijfcursus met of zonder feedback hebt? Neem contact op via 
www.cursusschrijven.nl/contact

Je schrijfcoach geeft feedback aan de hand van de Checklist jouw natuurlijke 
schrijfstijl.

SCHRIJFOPDRACHT 1
Schrijf een zin, bestaande uit een hoofdzin en een heleboel bijzinnen, die minimaal 
uit honderd woorden bestaat.



Schrijfstijl vinden en verfijnen

Lees deze zin vervolgens voor jezelf voor en luister naar de muziek ervan. Hoe 
klinkt het ritme? Wat vind je van de beeldspraak?
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Hak dezelfde zin nu in een heleboel zo klein mogelijke zinnen. Lees de zinnen weer 
voor jezelf voor. Wat is het effect daarvan? Bespeur je bijvoorbeeld een ander ritme?

Beschrijf je waarnemingen.
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SCHRIJFOPDRACHT 2
Beschrijf hoe iemand voor zijn leven rent en wat er allemaal door zijn hoofd gaat en 
wat hij ziet tijdens zijn vlucht. Welke veranderingen merk je op aan je stijl?
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SCHRIJFOPDRACHT 3
Zoek een schrijver op die heel anders schrijft dan jij. Kies een typerende bladzijde 
uit een van zijn boeken. Schrijf de hele bladzijde over en schrijf in één adem door 
aan een vervolg, volgens je eigen fantasie maar in dezelfde stijl.

Het voelt misschien vreemd en overdreven, een beetje alsof je nep-Frans spreekt 
met een overdreven Frans accent. Speel voor je gevoel maar een beetje toneel en leef 
je lekker uit. Vaak is het alleen een kwestie van wennen aan de nieuwe toon.

Lees je tekst een paar dagen later door. Wat is er gebeurd met je taal? Wat zou je 
ervan kunnen overnemen?
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SCHRIJFOPDRACHT 4
Print de eerste versie van het manuscript van je boek of verhaal, zodat er genoeg 
witruimte is om er opmerkingen en ideeën bij te schrijven. Het helpt als er wat tijd 
verstreken is tussen het schrijven van je eerste versie en het herschrijven en schaven 
aan je stijl. Hoe meer tijd er sindsdien verstreken is, des te frisser is de blik waarmee 
je naar je verhaal gaat kijken.

Voor de eerste stap van het herschrijven en het schaven ga je je verhaal min of 
meer hoorbaar voor jezelf doorlezen. Je tekst weerklinkt in je hoofd, je luistert heel 
precies naar je zinnen en je stelt jezelf de vragen uit de checklist die hieronder volgt. 
Maar werk niet alle onderdelen in een keer af. Per leesronde neem je één onderdeel 
tegelijk onder de loep. (In totaal werk je je manuscript dus zeven keer door.)

ONDERDEEL 1: INHOUD
Staat alles erin wat ik wilde vertellen of mis ik nog dingen in mijn verhaal?

Komt het over wat ik schrijf? Is het helder?

Spreek het tot de verbeelding? Is het spannend?

Zijn er plekken in mijn verhaal waar het saai wordt of te lang voortkabbelt?

Moet ik sommige stukken inkorten of weghalen?

ONDERDEEL 2: TOON
Welke toon heeft mijn tekst?

Zijn er na sommige fragmenten of zinnen nog plekken waar iets ontbreekt en waar 
nog iets tussen moet?
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Ben ik tevreden met die toon?

Past die toon bij mijn verteller of hoofdpersonage?

Welke woorden kloppen met dat gevoel dat ik erin wil leggen? Welke niet?

Is er genoeg variatie in lengte?

Leest dit fijn voor een (eventuele) lezer?

Is de cadans in overeenstemming met het gevoel dat ik over wil brengen?

ONDERDEEL 4: RITME EN MELODIE
Is de cadans of het ritme van mijn zinnen naar mijn zin?

ONDERDEEL 3: ZINSLENGTE
Is de lengte van mijn zinnen zoals ik dat wil? Moeten ze langer of korter?

Stemt de toon overeen met wat ik wil vertellen met dit verhaal? Of wil ik dat 
mijn toon humoristischer, bijtender, cynischer, milder, wereldvreemder, naïever, 
berustender, opstandiger, zoeter, kritischer, enzovoort is?
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Op welke woorden moet de nadruk liggen?

Krijgen de juiste woorden hierdoor nadruk?

Is er genoeg afwisseling in het ritme van mijn zinnen of wordt het een dreun?

Komt de volgorde van de woorden natuurlijk over? Welke woorden krijgen dan de 
nadruk? Welke woorden moeten juist minder nadruk krijgen?

Is de beeldspraak raak? Is de beeldspraak in overeenstemming met het algemene 
thema van mijn boek? Gebruik ik teveel verschillende soorten beeldspraak?

ONDERDEEL 6: BEELDSPRAAK
Wat vind ik van de beeldspraak die ik gebruik? Zou ik meer beeldspraak willen of 
moet ik juist beeldspraak schrappen, omdat mijn stijl te overladen is?

ONDERDEEL 5: ZINSBOUW EN ZINSVOLGORDE
Begin ik mijn zinnen steeds op dezelfde manier, bijvoorbeeld met het onderwerp, of 
met een bijwoord? Moet ik daarin meer afwisseling aanbrengen?

Klopt de melodie van mijn zinnen met het gevoel dat ik over wil brengen? Gaan 
mijn zinnen op de juiste plek omhoog of omlaag?
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Is mijn beeldspraak te nadrukkelijk of te vaak herhaald?

Past de beeldspraak bij de belevingswereld van mijn personage?

Zijn er woorden die ik weg kan laten of moet vervangen?

Zijn er woorden die nietszeggend of clichématig zijn? Kan ik die op een spannender 
of onverwachtere manier beschrijven?

Gebruik ik teveel boekentaal? Is mijn woordenschat beperkt of kan die rijker?

Is de woordkeuze van mijn personages in overeenstemming met hun karakter?

Zijn er nog andere domeinen die te maken hebben met het thema van het boek of 
het beroep van mijn hoofdpersonage waaraan ik nieuwe woorden kan ontlenen?

ONDERDEEL 7: WOORDKEUZE
Geven de woorden die ik gekozen heb precies genoeg weer wat ik wil zeggen of 
zijn er betere, rakere woorden voor? Hebben de woorden de juiste smaak en kleur, 
passend bij het gevoel dat ik in gedachten had?




