
 
 

 

 

 
Hand-out Innerlijke structuur 4 

Welke controlevragen kan ik stellen?  
 

Waarom zou ik mezelf vragen stellen?  
Schrijven is iets anders dan lezen. Als je de tekst leest, vallen je vrijwel altijd dingen op die je al schrijvende nog 
niet opgemerkt had. Het is daarom voor iedereen handig om de tekst meerdere keren te controleren. Het is 
handig om per onderdeel in je tekst een aantal controlevragen te stellen en de tekst zo nodig aan te passen. 
 

1. Stel jezelf controlevragen over de indeling: 

 Heb je een lay-out gemaakt die overal hetzelfde is (kopjes even groot enzovoort) die de 
indeling goed zichtbaar maakt? 

 Is het een logische indeling? 

 Staat alles bij elkaar wat bij elkaar hoort? 

 Gaat elke alinea over slechts één thema? 

 Gaat alles in de alinea over dat thema? 

  

2. Stel jezelf controlevragen over de inleiding: 

 Geeft de inleiding aan wat het hoofdthema van de tekst is? 

 Geeft de inleiding aan wat de volgorde is waarin verschillende aspecten besproken worden? 

 Klopt dat met hoe de tekst werkelijk in elkaar zit? 

 

3. Stel jezelf controlevragen over titels, introducties en kernzinnen: 

 Geven de titels goed weer waar de tekst over gaat? 

 Begint je tekst/paragraaf met een korte uitleg over de structuur? 

 Bevat elke alinea een (en ook maar één) kernzin? 

 Werk je de onderdelen in dezelfde volgorde uit als je ze aankondigt? Gebruik je ook dezelfde woorden? 

 

4. Stel jezelf controlevragen over de verbanden in je tekst: 

 Zijn de verbanden tussen alle zinnen en alinea’s geëxpliciteerd met signaalformuleringen? 
(Zie hand-out Uiterlijke structuur 1 en 2) 

 Is er schematische overlap tussen alle opeenvolgende zinnen? 

 Bij alle verwijzingen: is in de voorgaande zin het begrip genoemd waarnaar verwezen wordt; is er geen 
misverstand mogelijk waarnaar verwezen wordt? 

 

5. Stel jezelf controlevragen over alinea’s: 

 Gaat elke alinea over het hoofdthema, de hoofdvraag of de eindconclusie van het fragment 
(al dan niet via subthema’s of subvragen)? 

 Is van elke alinea duidelijk via welke vraag die samenhangt met het hoofdthema? 

 Is van elke alinea duidelijk wat die te maken heeft met de andere alinea’s? 

 

6. Stel jezelf controlevragen over de volgorde en rangorde: 

 Volgt uitleg of definitie direct op het noemen van het begrip of verschijnsel dat uitgelegd 
moet worden? 



 
 

 

 

 Staan onderwerpen niet verspreid door de tekst? 

 Gaan vooronderstellingen voorafgaan aan stellingen? 

 Is er een verschil aangebracht tussen hoofd- en bijzaken? 

 Is steeds duidelijk te zien of elementen nevengeschikt zijn (dan kun je ze optellen) of ondergeschikt? 
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