
  
 

ZELFEVALUATIE | BRIEF MET VERZOEK OM INFORMATIE Hoe heb ik het gedaan? 

 

Naam: 
 

Datum: 
  
 

Onderwerp brief*: Taal waarin ik de brief heb geschreven: 
 

 

* Waar ‘brief’ staat, kan ook ‘e-mail’ staan.  

GENRE  - Is mijn brief een echte brief? 

 

1 Mijn brief heeft geen of een 
verkeerde adressering 

 Mijn brief heeft een 
juiste adressering. 

2 Plaats en datum worden  
niet genoemd.  
 

 Plaats en datum worden 
genoemd. 

3 Er is geen aanhef of de 
aanhef is onjuist.  

 De aanhef is goed. 

4 Er is geen afsluiting.  Er is een afsluiting met  
een groet. 

 

5 De brief mist mijn eigen 
naam en adres. 
 

 Mijn eigen naam en adres  
zijn aanwezig.  

 
 

6 De brief mist een duidelijke 
inleiding. 
 

 De brief heeft een  
duidelijke inleiding. 

 
 

7 In de inleiding staat niet 
waarom ik de brief schrijf 
(het doel).  
 

 In de inleiding staat waarom ik 
de brief schrijf (het doel). 

8 De brief heeft geen goede 
en/of passende afsluiting.  
 

 De brief heeft een goede en 
passende afsluiting. 

 

9 De vragen of verzoeken 
passen niet bij het doel van 
de brief.  

 De vragen of verzoeken passen 
bij het doel van de brief. 
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TAALGEBRUIK - Past mijn taalgebruik bij een zakelijke brief? 

 

1 Mijn taalgebruik 

(woordkeuze, zinsbouw) past 

niet bij een brief. 

 Mijn taalgebruik 
(woordkeuze, zinsbouw) past 

bij een brief.   

2 Mijn taalgebruik past niet bij 

de lezer van deze brief.    

 Mijn taalgebruik past bij de 

lezer van deze brief.    

3 Mijn brief heeft geen alinea’s 

en/of mist duidelijke opbouw. 

 Mijn brief heeft alinea’s en 

een duidelijke opbouw. 

4 Verbanden, bijvoorbeeld 

verzoek-redenen, zijn niet 

duidelijk gemaakt. 

 Ik maak verbanden, zoals 

verzoek-redenen, duidelijk  

door signaalwoorden. 

5 Veel zinnen in mijn brief 
lopen niet goed.  

 Alle zinnen in mijn  
brief lopen goed.  

6 Mijn brief bevat spelfouten.  

 

 Alle woorden in mijn brief  
zijn goed gespeld. 

7 Hoofdletters en leestekens 
(punten, komma’s etc.) heb ik 
niet (goed) gebruikt. 
 

 Hoofdletters en leestekens 
(punten, komma’s etc.) heb ik 

goed gebruikt. 

 

 
Een sterk punt van mijn brief is:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Als ik weer een brief met verzoek om informatie schrijf, dan ga ik beter letten op deze 
genrekenmerken:  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
De volgende keer dat ik een tekst schrijf, dan ga ik in mijn taalgebruik beter letten op:  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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