
 
 
 
 
 
 
 

 

 

open training 

training Webteksten  
 
“Help! Ik moet teksten schrijven voor onze internetsite ...  
Maar gewoon een document van vier pagina’s aanleveren kan niet meer.” 
 
“Welke schermen wil ik? En gaan we scrollen of klikken? En hoe houd ik de teksten kort  en 
bondig? Zo’n overvol scherm leest namelijk niemand. Hoe orden ik de informatie zo dat ik het 
overzicht houdt?” 
 
“SEO? SEA? Hoe ga ik ermee om in mijn teksten?” 
 
Internet en intranet vragen om nieuwe schrijfvaardigheden. Vaardigheden die u niet komen 
aanwaaien.Vaardigheden die u kunt leren in de training Webteksten.  

Programma training Webteksten  
 
U leert ... 
 
... de lezer te (ver)leiden 

 Van trigger naar kernscherm, van cliffhanger naar bericht. 

 Scrollen of klikken: wat mág de lezer weten en wat móet hij weten? 

 Extra samenvattingen voor meer overzicht. 
 
... de hedendaagse stijl terug te laten komen op het scherm 

 Schrijven is schrappen: zeg in uw webtekst meer met minder woorden. 

 Actief en persoonlijk schrijven: u en ik, jij en wij. 

 Wisseling in stijlen: van keurig zakelijk tot opzwepend staccato. 
 
... meer overzicht te krijgen op het beeldscherm 

 Verdeel de informatie in verschillende leeslagen. 

 Gebruik basisuitspraken en opsommingen: splits de informatie. 

 Benut kopjes en accenten voor meer overzicht. 
 
... SEO-friendly schrijven 

 Gebruik de tags op een slimme manier bij uw webtekst. 

 Zorg dat de content van uw website aansluit bij de wensen van Google. 

 Ga goed om met headings in uw webtekst. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Resultaat van de training Webteksten  
 
Na afloop van deze training ... 
... weet u uw lezer te verleiden tot het lezen van uw siteteksten; 
... verwoordt u de informatie helder en bondig; 
... bouwt u de informatie op een scherm overzichtelijk op. 
 

Doelgroep  
 
Voor iedereen die ... 
... regelmatig schrijft voor inter- en intranet.  
 
Het maakt daarbij niet uit of dat informatieve, overtuigende of prikkelende teksten zijn. Bovendien 
voor beslissers die op het punt staan om hun site onder de loep te nemen. 
 

Didactiek  
 
Zelf surfen zorgt voor meer inzicht 
U gaat aan de slag met uw eigen webteksten. U ervaart direct de problemen waar een bezoeker van 
uw website tegenaan loopt: de tekst loopt door en u moet scrollen; de tekst is te langdradig en u 
haakt af ... 
 
De training is daardoor bijzonder effectief en leerzaam. U brengt alle adviezen direct in de praktijk. 
 
 
Praktische informatie training Webteksten  
Duur:  1 dag, van 9.30 – 16.30 uur 
Kosten:  € 395,- (0% btw) 
Inclusief:  lunch, koffie, thee en alle cursusmaterialen 
Locatie:  Loo van Eck  

Pascalstraat 28 in Ede 
Data:   actuele data vindt u op onze site 

 
Schrijf u in en een collega mag mee voor de helft van de prijs!  
 


