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Werkblad 2: een brief schrijven

Uitleg
Je gaat een brief schrijven naar een minister of staatssecretaris over een onderwerp of 
probleem dat volgens jou onder de aandacht moet worden gebracht bij het kabinet. 
In deze brief informeer je over een onderwerp dat speelt onder jongeren of overtuig je 
de minister of staatssecretaris ervan dat een probleem moet worden opgelost.

Voordat je de brief schrijft, geef je antwoord op een aantal vragen om je brief voor te 
bereiden. Na het schrijven van je brief, controleer jij je brief of laat je een medestudent 
jouw brief controleren. Deze instructie krijg je van de docent. Tot slot verbeter je jouw 
brief en stuur je je brief eventueel ook op naar de minister of staatssecretaris.

Voorbereidende vragen
a. Geef antwoord op de voorbereidende vragen.

 1.  Over welk onderwerp of welk probleem ga jij een brief schrijven?
   Je kunt hierbij kiezen uit de onderwerpen en problemen die in de klas zijn 

besproken, of je kunt zelf een onderwerp of probleem bedenken.

 2.  Bij welk beleidsterrein past het onderwerp dat jij bij vraag 1 hebt opgeschreven?

 3. Aan wie schrijf je de brief en welke aanspreekvorm past hierbij? 
    Bedenk welke minister of staatssecretaris hoort bij het beleidsterrein dat jij  

bij vraag 2 hebt opgeschreven.
  Zoek het eventueel op de website van de Rijksoverheid op.

 4. Wat is je schrijfdoel?

   informeren    overtuigen
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 5. Welke informatie moet je geven om je doel te bereiken?

 6. Schrijf de aanhef van je brief op.

 7. Schrijf in het kort op wat de aanleiding is van je brief.

 8.  Licht je situatie toe of leg je probleem uit en maak duidelijk wat je van de 
ontvanger wilt.

 9. Schrijf een passende slotzin op.

 10. Schrijf de slotgroet van je brief op.

 11. Schrijf het onderwerp van je brief op.
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b.  Schrijf je brief op een apart blaadje. Gebruik hiervoor de antwoorden op de 
voorbereidende vragen.

c.  Vraag aan je docent of jij deelopdracht d, e en f ook moet maken en bespreek 
wie feedback gaat geven op jouw brief.

 Wissel met die medestudent van werkblad en geef elkaar jullie brieven.

d.  Lees de brief van de medestudent waaraan jouw docent je heeft gekoppeld en 
vul het controleformulier in voor je medestudent. Bespreek na het invullen van 
het controleformulier met elkaar wat de ander goed heeft gedaan en wat hij de 
volgende keer beter kan doen.

Controleformulier zakelijke brief ✓ ✗

Inhoud

In de brief staat duidelijk wat de aanleiding is van de brief.

In de brief wordt duidelijk de situatie beschreven of het probleem 
uitgelegd.

In de brief wordt de situatie of het probleem toegelicht.

Structuur

De brief heeft een onderwerp.

De brief heeft een passende aanhef.

De brief is ingedeeld in alinea’s.

De volgorde van informatie in de brief is logisch.

De brief bevat signaalzinnen en signaalwoorden om de structuur 
duidelijk te maken.

De brief heeft een passende slotzin.

De brief heeft een passende slotgroet.

Afstemming

Toon en woordgebruik zijn formeel.

Taalverzorging

Elke zin begint met een hoofdletter.

Elke zin eindigt met een punt, vraagteken of uitroepteken.

De zinnen zijn niet te lang.

De werkwoorden zijn goed gespeld.

Er staan geen algemene spellingsfouten in.
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Dit is goed aan de brief van mijn medestudent:

Deze tip heb ik voor mijn medestudent:

e.  Wissel van werkblad en bespreek met je medestudent wat je goed vond aan zijn 
brief en wat hij de volgende keer beter kan doen.

f.  Verbeter je brief op een nieuw blaadje aan de hand van de feedback van je 
medestudent. Stuur deze brief eventueel naar het ministerie onder het juiste 
postbusadres. Deze informatie kun je vinden op de PowerPoint van de docent.


