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De doelgroep..



Wat is een 
begrijpelijke 
tekst?



Schrijf op! (1) Wat zijn de 3 belangrijkste 
problemen die je lezers ervaren 

met je tekst(en)?



Schrijf op! (2)

Inhoud

Abstractieniveau, complexiteit 
van de inhoud

Structuur

Navigeerbaarheid: logische 
volgorde, wat bij elkaar hoort 
staat bij elkaar, tussenkopjes

Stijl

De keuze van woorden en zinnen

Vormgeving

Witregels, marges, kaders, vet 
etc.

Bij welk kenmerk passen de 3 
problemen die je net hebt 

opgeschreven?



Stijl: moeilijke 
woorden

�Conceptueel 
moeilijk
�Morfologisch 
moeilijk
�Homoniem
�Juridische versus 
‘gewone’ betekenis
�Archaïsch
�Laagfrequent 



Schrijf op! (3)

Welk type 
moeilijke 

woorden gebruik 
jij?



Stijl: zinnen

“In verband hiermee is een aanvraag bij 
CZ in het kader van bijzondere 

tandheelkunde gedaan”

Vaag

Wijdlopig

Abstract

Passief

Ingewikkelde 
zinnen



Schrijf op! (4)

Concreet 

Bondig

Actief 

Richtlijn:

- Schrijf op wie wat doet

- Wissel kortere en langere 
zinnen af



Hoe schrijf je 
actief?

Formuleer bedrijvende 
(actieve) zinnen

Passieve zin

De vordering wordt afgewezen

Wie wijst af?

De commissie

Actieve zin

De commissie wijst de vordering af



Schrijf op! (5)

� Logische volgorde

� Plaats bij elkaar wat 
bij elkaar hoort

� Gebruik tussenkopjes

� Maak overzichtelijke 
eenheden informatie

Structuur
maak de 

tekst navigeerbaar



Schrijf op! (6)

Het belangrijkste 
voorop..

.. wat is het 
belangrijkste in 
(bijv.) een uitspraak 
van de commissie?

Zet in 
lezersgerichte 
volgorde..

1. Samenvatting
2. Procesverloop
3. Feiten
4. Beoordeling
5. Vordering/klacht/verweer
6. Beoordeling
7. Beslissing



Tussenkopjes

�Kopjes bereiden de 
lezer voor op de 
inhoud van de tekst 
eronder

�Wat is het probleem 
met een kop als 
Beoordeling?



Schrijf op! (7)

Maak een (of meer) korte vraagzin(nen) 
van de volgende kop:

Vordering, klacht en verweer

Richtlijnen voor koppen

1. Korte vraagzin
2. Betrekking op de inhoud
3. Met gemakkelijke woorden



Inhoud…

Ingewikkelde inhoud?

�Laat weg

�Leg uit

�Durf



Schrijf op! (8) Dit ga ik doen…….


