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Bouwen aan de toekomst 
Nieuwsbegrip Schrijfwedstrijd 2017 
 

Een verhaal schrijven dat zich afspeelt in 2050 
 
Lesdoel: Leerlingen schrijven een winnend verhaal voor de Nieuwsbegrip 
schrijfwedstrijd. 
 
De Nieuwsbegrip schrijflessen werken met één handleiding voor A en B. 
Aanwijzingen voor werken met leerlingen van verschillende niveaus, vindt u in 
deze handleiding bij de opdrachten vermeld. Algemene aanwijzingen hiervoor 
staan op blz. 8. Kijk voor alle details van de schrijfwedstrijd op blz. 9. 
 
 

Overzicht van lesactiviteiten 
 

Les 1 
0. Voorkennis oproepen: introductie: een verhalenwedstrijd. 
1. Voorbereiden: een verhaalidee kiezen. 
2. Instructie: hardop denkend voordoen hoe u een verhaal bedenkt met de OPOE-

strategie. Leerlingen noteren waar de letters voor staan. 
3. Tekst plannen en inhoud verzamelen: leerlingen vullen een verhaalschema in en 

wisselen hun ideeën uit met hun schrijfpartner. 
4. Schrijven: leerlingen schrijven de eerste versie van hun verhaal. 
 
Les 2 
5. Test je tekst: leerlingen lezen in groepjes van drie of vier de verhalen aan elkaar 

voor, en geven bij elk verhaal een tip en een top. 
6. Test je tekst: leerlingen wisselen de verhalen uit met hun schrijfpartner, gebruiken 

een checklist en letten hierbij onder andere op spelling.  
7. Tekst verbeteren: nieuwe versie schrijven. 
8. Reflecteren: de leerlingen kijken terug op de schrijftaak. 
 
 
Voorbereiding 
• Lees vooraf beide lessen door.  
• De leerlingen schrijven het verhaal met de OPOE-strategie. Deze strategie staat 

voor: Over wie gaat het verhaal? – Probleem – Oplossing - Einde. Leerlingen die 
vaker met de Nieuwsbegrip schrijflessen werken kennen deze strategie. Besteed in 
alle gevallen voldoende aandacht aan de OPOE-strategie.  

• Hoewel de schrijfwedstrijd bedoeld is voor verhalen van individuele leerlingen, wordt 
er in deze twee lessen toch samengewerkt. Van samenwerken worden namelijk alle 
verhalen beter1. Wijs de leerlingen hierop. 

 

                                                 
1 En een klas waarvan een van de leerlingen een verhaal heeft ingestuurd, mag naar de Scrap-workshop.  



pagina 2 van 10 

    

    
 
    
  

Bouwen aan de toekomst 
Nieuwsbegrip Schrijfwedstrijd 2017 
 

Handleiding Les 1 
 
 

 
• Voor de leerlingen: opdrachtblad. 
• Blaadjes voor aantekeningen en eventueel de eerste versie. 
• Strategie-poster OPOE. Een A4-versie vindt u op blz. 10 van deze handleiding. Een 

digitale versie voor op het digibord kunt u downloaden op https://goo.gl/8oUAmY. 
 
 
Introductie: schrijfwedstrijd 
Vertel de leerlingen de achtergrond van deze Nieuwsbegrip schrijfwedstrijd: 
• De schrijfwedstrijd wordt georganiseerd voor Nederlandse scholen. Nieuwsbegrip 

heeft de schrijfwedstrijd bedacht samen met mensen van de gemeente Rotterdam, 
omdat Rotterdamdit jaar Onderwijsstad van Nederland is. Bij Rotterdam 
Onderwijsstad hoort een motto (spreuk): Bouwen aan de toekomst.  

• Daarom is de schrijfwedstrijd ook: schrijf een verhaal dat zich afspeelt in de 
toekomst, op een school in 2050.  

• Nieuwsbegrip zal de tien beste verhalen uitkiezen. De schrijvers van die verhalen 
mogen (in het nieuwe schooljaar)  naar de Nieuwsbegripredactie komen om samen 
met hen een leesles te bedenken en te maken. 

• De tien winnaars mogen ook, mét hun hele groep/klas een workshop volgen bij Scrap 
(www.scrapxl.nl). Wat ze daar maken, wordt tentoongesteld in het Timmerhuis in 
Rotterdam. 

• Vandaag in les 1, en later in les 2, gaan de leerlingen aan hun verhaal werken. Om de 
verhalen zo goed mogelijk te laten zijn, schrijven ze het verhaal in twee keer. Eerst 
maken ze een eerste versie, waarbij klasgenoten tips voor verbetering geven. Daarna 
schrijven ze de definitieve versie. 

 
 

 Voorbereiden: een onderwerp kiezen 
De leerlingen werken in tweetallen. 
1. Leg uit: wie mee wil doen aan de schrijfwedstrijd moet een verhaal insturen dat zich 

afspeelt op een school in 2050. De leerlingen kunnen een van de verhaalideeën op 
hun wedstrijdblad kiezen, of een eigen idee gebruiken. 

2. De leerlingen vinken een idee aan of schrijven hun eigen idee op. 
3. In een minuut of vijf schrijven ze aanvullende ideeën op over hun verhaal.  
4. De leerlingen wisselen hun verhaalidee met hun schrijfpartner uit. Ze geven elkaar 

verbetertips. 
Differentiatie: op Nieuwsbegripniveau A en B kunnen de samenwerkende 
leerlingen zich schrijfmaatjes noemen. Als ze vaker werken met de 
schrijflessen, kennen ze deze term. 

https://goo.gl/8oUAmY
http://www.scrapxl.nl/
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 Instructie: hoe schrijf je een verhaal? 
1. Leg uit dat goede verhalen vaak op dezelfde manier opgebouwd zijn. Ze hebben vier 

onderdelen, namelijk: 
 

Over wie gaat het verhaal? 
Wat is het Probleem? 
Wat is de Oplossing? 
Hoe is het Einde? 

 
Als je de vetgedrukte letters achter elkaar zet, krijg je: OPOE. Dat maakt het 
makkelijk te onthouden. 

 
2. Vertel dat u voor gaat doen hoe je deze OPOE-strategie gebruikt. U doet dat met een 

verhaal dat zich ook in de toekomst afspeelt, maar niet op school. Vraag de leerlingen 
goed op te letten. 

 
Hardop-denktekst 
Doe hardop denkend voor hoe u een verhaal schrijft met behulp van de OPOE-strategie. 
Laat de leerlingen zien dat schrijven niet vanzelf gaat, maar dat u soms moet zoeken 
naar hoe u verder gaat of naar de beste formulering. 
Cursief: Hardop-denktekst. Volg de tekst niet letterlijk, maar doe het op uw 

eigen manier. Een ander verhaal bedenken mag ook, als u maar de 
vier stappen toepast. 

Vet: Opschrijven op het bord. 
[Andere tekst] Aanwijzingen 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Ik pak het OPOE-schema erbij. Dat begint met: 
 
Over wie gaat het verhaal? 
 
Inderdaad, als je een verhaal schrijft, moet je altijd eerst bedenken over wie het gaat. Wie wordt 
de hoofdpersoon in mijn verhaal? Het is een verhaal over de toekomst dus… laat ik eens iemand 
nemen met een zelfrijdende auto. Dat vind ik zoiets moois, zo’n zelfrijdende auto, daar wil ik een 
verhaal over schrijven. Dan noem ik die hoofdpersoon Otto van Zelf, ha ha.  
 
[schrijf op het bord:] De hoofdpersoon is Otto van Zelf 
 
Of zal ik hem een andere naam geven?  
Wacht, nu dwaal ik een beetje af, ik moet eerst mijn OPOE-schema verder invullen. De tweede 
vraag is: 
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Wat is het probleem? 
 
Die Otto van Zelf, die krijgt dus een probleem. Wat zou zijn probleem kunnen zijn? Wat kan er 
bijvoorbeeld fout gaan met een zelfrijdende auto? Hij valt stil? Hij kan niet starten? Hij kan niet 
stoppen? Hij rijdt te snel? Of te langzaam? Ha, ik weet een leuk probleem: Otto van Zelf merkt dat 
zijn zelfrijdende auto alleen nog maar bochten naar rechts kan nemen. Dat is een lastig probleem. 
 
[schrijf op het bord:] De zelfrijdende auto kan alleen nog maar bochten naar rechts nemen. 
 
Wat staat er dan in het OPOE-schema? 
 
Wat is de oplossing? 
 
Natuurlijk, er moet een oplossing komen voor het probleem. Het is een lastig probleem, dus het 
moet een slimme oplossing zijn.  
 
[Neem pauzes om na te denken, doe bijvoorbeeld met uw vinger voor hoe u de weg volgt of teken 
dit op het bord.] 
 
Stel, je wilt naar links en de auto zegt: ‘Kan niet naar links. Wilt u rechtdoor of rechts?’ Nou , naar 
rechts wil ik zeker niet. Dan maar rechtdoor. Bij het volgende kruispunt 
moet ik weer kiezen. Misschien toch maar naar rechts nu? Oké, ik sla 
rechtsaf. En dan…? 
 
Hé, als ik straks weer naar rechts afsla en dan daarna nog een keer 
naar rechts, kom ik toch in de goede straat uit.  
 
[teken dit in de lucht of op het bord]  
 
Nu heeft Otto van Zelf een oplossing bedacht voor zijn probleem.  
 
[schrijf op het bord:] Otto slaat drie keer rechtsaf. Want dat is hetzelfde als één keer 
linksaf slaan. 
 
Dus ik kan beginnen aan het einde van het verhaal. 
 
Wat is het einde? 
 
Otto van Zelf weet nu hoe hij moet rijden. Hij rijdt de weg zoals hij die uitgedacht heeft. Hij 
bedenkt onderweg: dit is ook de straat waar de autogarage is. Laat ik meteen maar naar de garage 
rijden, dan kunnen ze hopelijk meteen het probleem verhelpen. Gelukkig is de garage aan de 
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rechterkant van de weg. En de garage weet hoe het autoprobleem opgelost kan worden, want Otto 
hoeft alleen maar een update te installeren. 
 
[schrijf op het bord:] Otto kan naar de garage rijden en daar wordt het probleem van zijn 
auto opgelost. 
 
Nu heb ik het verhaal geschreven en ik heb daar vier vragen voor gebruikt: 
Over wie gaat het verhaal? 
Wat is het probleem? 
Wat is de oplossing? 
Wat is het einde? 
 
Die vier vragen horen bij de OPOE-strategie. Dus met OPOE kun je een verhaal schrijven! 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
3. De leerlingen schrijven de vier stappen van de OPOE-strategie op. 
4. Plaats de OPOE-poster op het digibord. Laat zien dat de stappen erop staan.  
 

 Het verhaal bedenken met de OPOE-strategie 
1. De leerlingen gebruiken het OPOE-schema om hun verhaal te plannen. 
2. De leerlingen vertellen hun schrijfpartner, met behulp van het ingevulde schema, wat 

hun verhaalidee is. 
Differentiatie: Goede schrijvers kunnen vanaf deze opdracht zelfstandig 
werken. De zwakste schrijvers zet u aan de instructietafel. U helpt ze met het 
schriftelijk formuleren van hun gedachten en de verhaalstructuur. Geef geen 
ideeën weg, want dat zou in het kader van de wedstrijd oneerlijk zijn. 
 

 Je verhaal schrijven 
De leerlingen schrijven hun verhaal. Wijs ze op het volgende: 
• Bedenk dat je klasgenoten je eerste publiek zijn: zij moeten de verhalen kunnen 

lezen. Heb je een geschreven versie, dan is het daarom belangrijk om netjes te 
schrijven.  

• Denk bij het schrijven van je verhaal aan wat je bij opdracht 3 in het OPOE-schema 
hebt gezet. 

Differentiatie: leerlingen die niet tot schrijven komen, laat u eerst mondeling 
vertellen hoe hun verhaal gaat of begeleidt u stap voor stap door hun schema.  
 
Afronding 
Vertel de leerlingen dat ze in de volgende les de verhalen aan elkaar voorlezen en er tips 
bij geven om het beter te maken. Maak afspraken over het eventueel verder afmaken 
van het verhaal, en over het printen en bewaren van de teksten.  



pagina 6 van 10 

    

    
 
    
  

Bouwen aan de toekomst 
Nieuwsbegrip Schrijfwedstrijd 2017 
 

Handleiding Les 2 Een verhaal schrijven 
 

 
• Voor de leerlingen: opdrachtenblad en het verhaal dat ze in les 1 geschreven hebben. 
• OPOE-poster op het digibord. 
 

 Luisteren naar de verhalen van anderen 
1. De leerlingen werken samen in groepjes van drie of vier leerlingen. Iedere leerling 

geeft zijn verhaal door aan een groepslid. Iedereen in het groepje leest nu om 
beurten het verhaal van een ander voor.  

2. Nadat een verhaal is voorgelezen, geeft ieder groepslid een top en een tip voor de 
schrijver. Ook stelt ieder groepslid een vraag aan de schrijver.  

Differentiatie: laat jongere leerlingen of zwakke schrijvers in groepjes van drie 
schrijven, anders vier. 
 

 Herschrijven: hoe kun je je verhaal verbeteren?  
1. Laat de leerlingen de tops, tips en vragen die ze van hun groepsleden hebben 

ontvangen opschrijven.  
2. De leerlingen wisselen de verhalen uit met hun schrijfpartner. Samen bekijken ze de 

tekst nogmaals met behulp van de checklist en bedenken ze hoe ze deze kunnen 
verbeteren. Ze letten hierbij ook op spelling.  

 

 Herschrijven: je verhaal verbeteren 
1. Zeg de leerlingen dat ze hun verhaal kunnen verbeteren en definitief maken. Daarbij 

kunnen ze goede ideeën van opdracht 5 en 6 gebruiken.  
2. Vestig nogmaals de aandacht op het publiek: dat is nu de jury van de 

schrijfwedstrijd. Maak er een winnend verhaal van! 
3. De leerlingen maken de definitieve versie van hun verhaal. 
Differentiatie: leerlingen die snel klaar zijn kunnen hun verhaal nog een keer 
extra kritisch bekijken met behulp van de rubrics op blz. 8. 
 

 
Zorg dat elk verhaal voorzien is van: 

 
- voornaam en achternaam 
- klas 
- naam van de school 
- naam van de docent 
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 Terugkijken: het schrijven bespreken 
1. Laat de leerlingen de vraag op het opdrachtblad beantwoorden. 
2. Bespreek met de leerlingen: hebben ze hun verhaal kunnen verbeteren? Wat vinden 

ze vooral goed aan hun eigen verhaal? 
 
Afronding en publiceren 
• Geef de leerlingen een compliment voor hun inzet.  
• Spreek met hen af hoe de verhalen verstuurd worden. 
 



pagina 8 van 10 

    

    
 
    
  

Bouwen aan de toekomst 
Nieuwsbegrip Schrijfwedstrijd 2017 
 

Verschillen in de lessen tussen Nieuwsbegripniveau A, B en C 
 
 A B C 
Opdrachtblad Bij groep 5/6 

passende 
formuleringen 

Bij groep 7/8 
passende 
formuleringen 

Bij klas 1/2 
passende 
formuleringen 

Checklist Een vraag minder bij 
‘probleem’ en bij 
‘oplossing’ 

Een vraag meer bij ‘probleem’ en bij 
‘oplossing’ 

 
Rubrics 
 
Staan alle stappen in het verhaal? 
4 3 2 1 
Alle OPOE-stappen 
staan duidelijk in 
het verhaal en ze 
sluiten goed op 
elkaar aan. Het 
verhaal is heel 
duidelijk 
opgebouwd. 

De OPOE-stappen 
staan bijna 
allemaal duidelijk 
in het verhaal, 
maar sommige 
stukken zijn nog 
niet logisch of lezen 
nog niet lekker.  

De OPOE-stappen 
staan niet heel 
duidelijk in het 
verhaal. Het 
verhaal is wat 
moeilijk te volgen. 

De OPOE-stappen 
zijn niet terug te 
vinden in het 
verhaal. Veel 
gebeurtenissen 
staan door elkaar. 
Daardoor is het 
verhaal niet goed 
te volgen.  

 
Zijn de zinnen goed geformuleerd?  
4 3 2 1 
Alle zinnen zijn 
goed geformuleerd 
of er zijn enkele 
fouten.  

Minstens driekwart 
van de zinnen is 
goed geformuleerd. 

Minstens de helft 
van de zinnen is 
goed geformuleerd. 

Een enkele zin is 
goed geformuleerd. 

 

Niveaus bij Nieuwsbegrip Schrijven 

Verschillen tussen leerlingen kunnen op het gebied van schrijfvaardigheid groot zijn. In 
de Nieuwsbegrip schrijflessen gaan we hier op de volgende manieren mee om: 
• Verschillende niveaus hebben verschillende opdrachtbladen. Ze komen voor een 

groot deel overeen, maar de instructies zijn op een lager niveau eenvoudiger 
geformuleerd en opdrachten kunnen eenvoudiger zijn. 

• Alle niveaus hebben dezelfde docentenhandleiding. De schrijftaak en de 
lesopbouw is op beide niveaus hetzelfde. De handleiding geeft aan hoe tussen 
leerlingen van verschillend niveau gedifferentieerd kan worden 
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• Leerlingen kunnen op heel uiteenlopende niveaus presteren waar het gaat om de 
kwaliteit van hun tekst. Deze verschillen vindt u terug in de rubrics: daar staan vier 
niveaus waarmee u (of de leerlingen zelf) de leerlingteksten kunt vergelijken. 

 
 
De verhalenwedstrijd  
 
Nieuwsbegrip organiseert een nationale schrijfwedstrijd voor leerlingen in groep 5-8 
basisschool en klas 1/2 vo. We doen dit samen met Rotterdam Onderwijsstad van 
Nederland 2017.  
 
De schrijfopdracht is: 'schrijf een verhaal dat zich afspeelt op school in 2050'. Hiermee 
sluiten we aan bij het Rotterdam Onderwijsstad 'Bouwen aan de toekomst'. Een jury met 
als voorzitter Lysette van Geel, presentator van NOS Jeugdjournaal, kiest de winnaars. 
 
Speciaal voor dit evenement ontwikkelde Nieuwsbegrip twee schrijflessen. De lessen 
hebben de opzet van de reguliere Nieuwsbegrip-schrijflessen en helpen de leerlingen een 
zo goed mogelijk verhaal te schrijven.  
 
Prijzen 
• De schrijvers van de tien beste verhalen mogen op bezoek bij de 

Nieuwsbegripredactie om daar samen met hen een Nieuwsbegriples te maken. 
• Ook mogen ze met hun groep of klas in een workshop bij Scrap Rotterdam 

(www.scrapxl.nl) hun verhaalideeën verbeelden. Wat ze bij Scrap maken zal worden 
tentoongesteld in het Timmerhuis in Rotterdam. 

 
Handig om te weten 
• Verhalen kunnen tot 21 juni 2017 17.00 uur worden ingezonden. Mail ze naar 

schrijfwedstrijdnieuwsbegrip@cedgroep.nl.  
• Een jury kiest op 23 juni 2017 de tien mooiste verhalen uit. 
• De schrijvers van deze verhalen worden in het nieuwe schooljaar uitgenodigd bij de 

Nieuwsbegripredactie voor het zelf maken van een leesles. 
• De tien winnaars mogen bij Scrap met hun hele klas een workshop volgen om hun 

ideeën over de school van de toekomst te verbeelden. Het volgen van de workshops 
kan zowel nog dit schooljaar als volgend schooljaar in september.  

• De bij Scrap gemaakte creaties worden tentoongesteld in het Timmerhuis. 
 
 

Verhalen uiterlijk inzenden op 21 juni 2017 om 17.00 uur! 
 

Informatie: schrijfwedstrijdnieuwsbegrip@cedgroep.nl

http://www.scrapxl.nl/
mailto:schrijfwedstrijdnieuwsbegrip@cedgroep.nl
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