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Hulpvragen + tips bij de 10 deelstappen op het TVF
STAP 1: DOELEN BEPALEN
Stap 1A, kennisdoel
Wat wil jij dat de lezer weet
na het lezen van de tekst?
Tip: maak een opsomming
in kernwoorden, formuleer
concrete feiten/informatie

STAP 2: KEUZES MAKEN
Stap 2A, lezer/ontvanger
Met welke kenmerken van de lezer houd je rekening bij
de productie van de tekst?
Tip: om een bruikbaar beeld te schetsen van de lezer,
geef je antwoord op de schrijversvragen: wat is, weet,
wil, vindt en kan deze persoon?

Stap 1B, houdingsdoel
Welk gevoel, welke emotie
wil je oproepen bij de lezer?
Tip: denk daarbij aan het
gevoel dat de lezer (2A)
heeft vóór het lezen van de
tekst

Communicatiesituatie als startpunt in het midden
Wat is er aan de hand? Waarom wil/moet je
communiceren? Wat is de aanleiding voor een tekst?

Stap 1C, gedragsdoel
Wat wil jij, dat de lezer doet
of laat als reactie op de
tekst?
Tip: formuleer haalbaar
gedrag dat past bij de keuze
in 2D voor middel/kanaal

Stap 2B,
kernboodschap
Welke boodschap moet
blijven hangen (max.
30 woorden)?
Tip: beantwoord een
waaromvraag; gebruik
een wens van de lezer

Tip: houd het simpel, geef hier nog zo weinig mogelijk
invulling aan andere deelstappen; zo houd je ruimte
voor creativiteit en voorkom je tunnelvisie
Stap 2C, creatieve kapstok
Hoe geef je de boodschap
(2B) kracht? Hoe bereik je
het houdingsdoel (1B)?
Stap 2D, middel & kanaal
Hoe bereikt de boodschap
de lezer? Past dit bij 1C?

STAP 3: TEKST PRODUCEREN
Stap 3A, lezersvragen
Op welke lezersvragen geeft
de tekst antwoord?
Tip: denk in ieder geval aan
lezersvragen als ‘waar gaat
dit over’, ‘waarom is dit voor
mij interessant’ en ‘wat moet
ik doen’; bepaal de structuur
door de vragen in een
logische volgorde te zetten;
check of je de antwoorden
vindt in 1A, 1C en 2B.

Stap 3B&C, eindproduct
Geef antwoord op de
lezersvragen uit 3A.
Check tot slot de formulering,
spelling, stijl, opmaak van de
tekst of een ander
eindproduct (2D).

Meer toelichting? Ga naar
www.sterketeksten.nu
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