
 
 
 
 
 
 
 

 

 

open training 

Schrijven in taalniveau B1  
 
"Maar kom op, dít snappen mijn lezers toch wel?” 
 
Dat horen wij vaak in trainingen. Maar weet u dat ongeveer 60 procent van de bevolking moeite 
heeft met teksten van bedrijven en overheden? Hoe dat komt? Teksten zijn te moeilijk. De lezer moet 
een te hoog taalniveau hebben om de teksten te kunnen begrijpen. Daarom adviseren wij 
organisaties om in taalniveau B1 te schrijven. Lukt u dat, dan begrijpt 80% procent van de 
Nederlandse bevolking uw teksten zonder moeite! 
 
In deze training helpen we u op weg. U leert niet alleen alles over taalniveaus, u leert ook schrijven in 
taalniveau B1.  
 

Programma training Schrijven in taalniveau B1  
 
U leert … 
…  hoe mensen lezen 
 Lezen als economisch proces. 
 Kennis-, interesse- en taalniveau bepalen.  
 Rekening houden met uw lezer. 

 

… welke taalniveaus er zijn 
 Maak kennis met de 6 taalniveaus. 
 Leer inschatten op welk niveau een tekst geschreven is. 
 Wat kan een lezer op taalniveau B1? 

 
… hoe u een tekst op taalniveau B1 schrijft 
 Aan welke kenmerken voldoet een B1-tekst? 
 Hoe krijg ik mijn boodschappen in B1 op papier. 
 Hoe overtuig ik mijn collega’s van het nut van taalniveau B1? 

 

Resultaat van de training Schrijven in taalniveau B1   
 
Na afloop van deze training ... 
... schrijft u elke tekst op taalniveau B1; 
… kent en herkent u de andere taalniveaus; 
… overtuigt u uw collega’s van het nut en de noodzaak van taalniveau B1. 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Doelgroep  
 
Voor iedereen die ... 
... teksten schrijft voor grote groepen mensen; 
... teksten schrijft voor groepen met taalniveau B1; 
... heldere en klantgerichte teksten wil leren schrijven. 
 

Didactiek  
 
Op welk taalniveau schrijft u nu? 
Voordat de training begint, vult u een intake in. Ook stuurt u enkele zelfgeschreven teksten naar ons 
toe. Die teksten gebruikt de trainer in de training. Zo ziet u ’s morgens meteen waar het meeste werk 
te verzetten valt. Het huidige taalniveau van uw teksten is dus leidend voor het programma.  
 
+ 40 dagen lang gratis tips! 
Na de training krijgt u via onze app nog 40 dagen lang elke dag 1 tip die aansluit bij uw training. Deze 
tip houdt u bewust van wat u hebt geleerd. Het idee hierachter is dat u door nog 40 dagen lang bezig 
te zijn met het geleerde, de leerstof nog beter ‘inslijt’ en het effect nog groter wordt! 
  
+ E-coaching 
Na de training stuurt u een tekst naar de trainer. Hij of zij bekijkt uw tekst en geeft u feedback in een 
persoonlijk coachingsfilm. Hoe dat werkt, ziet u hier. 
 
 
Praktische informatie Vergadertechnieken  
Duur:  één 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!  
 

 

 

https://player.vimeo.com/external/106909222.sd.mp4?s=de477b958ce47625063bb0956b0dbd96f0526c56&profile_id=112

