
 

 

 
Hand-out Innerlijke structuur 3 

Hoe structureer ik mijn tekst?  
 

Hoe breng ik een logische ordening aan in mijn tekst?  
 Verbind alles via de antwoorden op de deelvragen aan de hoofdvraag. 
 Schrijf telkens een alinea rondom één afgeronde kern/ één subthema/ één deel van een antwoord. 
 Zorg dat er een duidelijk verband is tussen de alinea´s onderling. 
 Lukt dat niet zomaar, probeer dan een nieuw schema te maken en kijk goed of je de onderdelen met elkaar 

kunt verbinden. 
 Soms is het beter bepaalde stukken opnieuw te plannen en te schrijven. 
 Soms is het nodig om tekstelementen te schrappen omdat ze nergens bij passen. 
 Zet alles wat bij elkaar hoort bij elkaar: alles over één thema bij elkaar; elk deel van het antwoord op een vraag 

bij elkaar. 
 Geef noodzakelijke voorinformatie vooraf. 
 
Hoe controleer ik zelf de ordening van alinea’s in een tekstdeel snel en eenvoudig?  
 Neem je eigen tekst en een arceerstift. 
 Arceer per alinea de kerngedachte. 
 Kijk of je per alinea telkens één kerngedachte hebt. 
 Staan er meer kerngedachtes in één alinea? Deel de alinea dan op in meer alinea’s en controleer of alles bij 

elkaar staat wat bij elkaar hoort. 
 Staat er geen kerngedachte in de alinea? Kijk dan of je dit stuk tekst weg kunt laten of dat het bij een andere 

alinea hoort. 
 Lees alle kernzinnen achter elkaar en controleer of de volgorde waarin je ze hebt geplaatst, de meest logische 

is. 
 Geef je in de eerste zin van de alinea telkens het verband aan met de voorgaande alinea? Nee? Schrijf dan een 

verbindingszin als eerste zin en een korte conclusie of samenvatting als laatste zin van de alinea. 
 
Zie ook: Hand-out Uiterlijke structuur 3 Hoe geef ik in elke alinea de kernzin aan? 
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