
 
 
 
 
 
 
 

 

 

open training 

Redigeren 
 
"Alstublieft, mijn tekst voor het personeelsblad. Kunt u er nog even naar kijken?" 
U leest de tekst die uw collega heeft aangeleverd. U zucht. Wat een slecht leesbare tekst. En van u 
wordt verwacht dat u de tekst redigeert. 
 
Teksten redigeren is een vak apart. Het vereist een analytische blik, een goede kijk op teksten en een 
diplomatieke toon bij de terugkoppeling. Gelukkig is dat goed te leren. Onze trainers helpen u graag! 
 

Programma training Redigeren 

 
U leert … 
…  hoe u een tekst op macroniveau redigeert 
 Hoe verbetert u de structuur van de tekst? 
 Hoe zorgt u voor een logische leeslijn in de tekst? 
 Hoe stelt u doel en vorm op elkaar af? 

 

… hoe u een tekst op mesoniveau redigeert 
 Hoe zorgt u voor goed leesbare alinea’s? 
 Hoe gaat u om met structuursignalen? 
 Hoe zorgt u voor samenhang tussen diverse tekstonderdelen? 

 
… hoe u een tekst op microniveau redigeert 
 Hoe verbetert u de schrijfstijl? 
 Hoe maakt u een tekst aantrekkelijker?  
 Hoe stemt u het taalniveau af op de doelgroep? 

 
 

Resultaat van de training Redigeren  
 
Na afloop van deze training ... 
... redigeert u elke tekst volgens een stappenplan; 
... weet u welke verbeteringen het meeste effect hebben; 
… koppelt u de aanpassingen op de juiste manier terug aan de schrijver.  
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

Doelgroep  
 
Voor iedereen die ... 
... teksten van collega’s redigeert of herschrijft; 
... tekstcoach is en feedback geeft; 
... professioneel met communicatie bezig is. 
 

Didactiek  
 
Iedere seconde op maat 
U leert redigeren pas door het te doen. Tijdens deze training lopen we alle stappen van het redigeren 
langs. Na elke introductie van een stap gaat u meteen aan de slag. U past het geleerde dus direct toe. 
Hiervoor maakt u gebruik van de teksten die u zelf meeneemt. Heeft u geen teksten om te 
gebruiken? Dan zorgen wij natuurlijk voor uitstekend oefenmateriaal dat bij uw situatie past. 
 
 
Praktische informatie Redigeren  
Duur:  2 dagen, van 9.30 – 16.30 uur 
Kosten:  € 695,- (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!  
 

 

 


