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Wat is een essay? Een essay is een opiniërende, argumenterende, prikkelende tekst 
waarin je als schrijver stelling durft te nemen. ‘Essay’ komt van ‘essayer’: proberen.  
Je laat je eigen stem horen, hanteert een persoonlijke toon en probeert de lezer te 
raken met een mening, anekdote of speciale kijk op het onderwerp.  
Je mag al je creativiteit en zeker ook humor inzetten om tot een originele tekst te 
komen! 
 
Oefenopdracht: ‘Oost West Thuis Best’ 
1. Je leest eerst de artikelen die bij deze opdracht gevoegd zijn. 
2. Je neemt een eigen standpunt/invalshoek in over het besproken thema. 
3. Je bedenkt argumenten en vragen die je wil behandelen. 
4. Je ontwerpt een logische vorm (dit mag ook een verhaal of column zijn) en structuur waarin je je 
standpunt en argumenten, invalshoek en vragen met antwoorden helder weer kunt geven. 
5. Je schrijft een bondig, origineel en prikkelend essay waarbij je in gaat op het thema: Oost West 
Thuis Best 
6. Je schrijft je essay voor een publiek dat bestaat uit jouw leeftijdgenoten. 
7. Je essay mag minimaal 800 en maximaal 1200 woorden bevatten. 
8. Vergeet niet je naam te vermelden. 
 
Richtlijnen: 

• Begin met een pakkende inleiding die de lezer handvatten geeft over de inhoud en tegelijk 
nieuwsgiering maakt naar de rest van de tekst. 

• Geef in de kern van je essay op een heldere en originele manier je standpunt en 
argumenten weer. Ontkracht zo mogelijk tegenargumenten. 

• Maak een logische alineaverdeling in je tekst en zorg dat de verbanden duidelijk zijn. 
• Eindig met een conclusie die logisch voortvloeit uit de afweging van alle argumenten en/of 

vragen en antwoorden die je aan de orde hebt gesteld. 
• Schrijf in een passende, actieve, levendige en aantrekkelijke stijl waarbij je jezelf in de lezer 

verplaatst. 
• Maak een duidelijk onderscheid tussen feiten en interpretaties van jou en van anderen. 
• Neem geen tekstdelen, behalve misschien een kort citaat, letterlijk over uit de 

achtergrondinformatie, parafraseren mag wel. 
• Zorg voor correct taalgebruik, spelling en interpunctie. 
• Voorzie je essay van correcte en volledige bronvermelding  

 
Beoordeling: 
Bij de beoordeling van je essay zal gelet worden op: 

• Kritisch en origineel denkvermogen 
• Goed en duidelijk beargumenteerd standpunt/uitgewerkte invalshoek 
• Aantrekkelijke, levendige schrijfstijl 
• Heldere structuur met duidelijke verbanden 
• Correcte zinsbouw, woordkeus, spelling en interpunctie 

 
Veel plezier en succes! 
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