
Een artikel schrijven in twaalf stappen  
 
 
1.  Onderwerp gekozen: Maak een mindmap .  

Schrijf  trefwoorden op die in je verhaal moeten komen. 
 
2. Formuleer de centrale vraag waarop het artikel antwoord gaat geven.  

Ofwel: wat wil je - in één zin geformuleerd - vertellen? 
 

3.  Voor wie schrijf je je artikel. Denk bijvoorbeeld aan de leeftijd van je lezers. 
Schrijf een objectief artikel. 
 

4.  Begin.  
Schrijf op wat in je opkomt. Dan heb je alvast de woorden waarmee je later  
aan de slag kan gaan.  
 

5.  Groepeer de zinnen die bij elkaar horen. 
 Maak er een alinea van en kies daar een pakkend woord uit als (voorlopig) tussenkopje.  
 

6.  Maak je zinnen vlotter, haal de fouten eruit en knip te lange zinnen in twee (of drie) stukken.  
 

7.  Een goede opbouw van het artikel is erg belangrijk.  
Zorg in elk geval voor een inleiding, een kern en een slot. 
 

8.  Geef je artikel een titel. 
Schrijf het intro(= inleiding) en de kop, alsof het een advertentie voor je tekst is.  
Het is een korte samenvatting waar het artikel over gaat. 
In dikke letters en iets meer woorden staat er: 'Lees mij!' 
 
 

9. Stuur nu iedereen weg en doe de deur dicht. Of zoek een rustig, afgelegen plekje op. 
Lees je tekst hardop aan jezelf voor. 
Vergeten woorden, kromme zinnen, een storende herhaling van steeds hetzelfde woord...  
luisterend naar je eigen stem, haal je ze er allemaal moeiteloos uit.  
Voor de spelfouten gebruik je je  spellingcontrole  en vraag aan een ander of hij/zij je  
tekst ook  wil lezen. Samen haal je de fouten er uit. 

  
10.  Lees het nog een keer door en laat een ander dit ook doen. 

De laatste foutjes kan je er nu nog uithalen. 

 
11.  Vergeet niet de bronnen die je gebruikt om het artikel te schrijven te onthouden en deze 

onderaan het artikel te vermelden (in de bronvermelding). 
 
12.  Kijk of je een afbeelding bij je artikel kan plaatsen. 
 Je vermeldt hier ook je bron.  
 
 
 
EN SLA ALTIJD JE WERK OP OP DE COMPUTER! 

http://www.bokt.nl/wiki/Help:Faq#Bronvermelding
http://www.bokt.nl/wiki/Help:Stappenplan_afbeelding

