
E-learning en online training 

Duidelijk schrijven.

In deze online training leer je hoe je zó kunt schrijven dat (bijna) iedereen je tekst
begrijpt. Hoe zorg je voor een duidelijke tekst met een logische indeling? 
Hoe schrijf je eenvoudige, begrijpelijke zinnen en gebruik je alledaagse woorden? 
Kortom: je leert B1-schrijven. De training gebruikt voorbeelden uit de dagelijkse
praktijk van gemeenten en sluit volledig aan bij de campagne Direct Duidelijk
van het ministerie BZK. 

Opbrengst training
•   Je schrijft makkelijker en met meer zelfvertrouwen. 
•   Je lezers begrijpen wat je schrijft en weten wat ze moeten doen (of laten). 
•   Je tekst bereikt zijn doel. Lezers hoeven niet te bellen met vragen. Dat bespaart tijd en geld.

Opzet training
E-learning: Je start de training met een e-learning. Deze bestaat uit 4 modules van ongeveer 1,5 tot 2 uur: 
1.      Je lezer: je leert wat taalniveau B1 is, waarom je op dat niveau zou schrijven en hoe je een tekst afstemt
         op je lezer. 
2.      Duidelijke tekst: je leert hoe je een tekst logisch indeelt, hoe je zorgt voor een heldere lay-out en een
         goede titel.
3.      Duidelijke zinnen: je leert hoe je korte zinnen schrijft. Je leert actief, persoonlijk en positief schrijven, en
         hoe je zorgt dat je lezer je zinnen goed kan volgen.
4.      Duidelijke woorden: je krijgt inzicht in het verschil tussen formele en informele woorden, en tussen 
         abstracte en concrete woorden. En je leert waar je alledaagse woorden kunt vinden.
Tussendoor oefen je met zinnen en teksten van gemeenten.
Na afloop lever je een tekst in en krijg je feedback op alle onderdelen ervan.
Heb je tussendoor een vraag? Stel die dan via de Chat. De trainer probeert je vraag binnen 2 werkdagen te 
beantwoorden.

Online workshop
In de 2 uur durende workshop kijken we naar de ingeleverde teksten. Je krijgt praktische tips bij alle onder-
delen van de training: je lezer, de tekst als geheel, eenvoudige zinnen en alledaagse woorden. Natuurlijk kun 
je met je vragen bij de trainer terecht. Ook bespreken we hoe je checkt of je tekst begrijpelijk is.

Docent
Mieke van Kreuningen is docent Nederlands en gespecialiseerd in duidelijk schrijven. Ze is haar carrière 
begonnen in de verpleging. Hier moest ze moeilijke informatie over ziekten en behandelingen in begrijpe-
lijke taal uitleggen aan haar patiënten. In haar teksten en trainingen is begrijpelijke taal de rode draad. Haar 
motto: iedereen heeft recht op duidelijke en begrijpelijk informatie.

Wanneer
Donderdag 24 maart online workshop van 10:00 tot 12:00 uur.

Kosten
€350,- p.p. exclusief Btw. Minimale aantal cursisten is 6.

Bekijk de aanmeld- en annuleringsvoorwaarden. Deze staan onderaan de website www.zwijgcommunicatie.nl.
 
Meer informatie of aanmelden
Voor meer informatie of je aanmelding kun je ons uiteraard bellen op 0180 234 106 of 
e-mailen naar academie@zwijgcommunicatie.nl.

Spreken is zilver, Zwijg is goud


