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FAQ – veelgestelde vragen voor en door schrijvers van professionele teksten 

a. Hoe ga je om met writer’s block? 

 

Wat is de oorzaak? Veel gehoorde oorzaken: 

 

 Hoe beginnen – We weten niet waar we moeten 

beginnen. Tip: misschien heb je je de informatie nog 

niet eigen gemaakt. Neem je voorbereiding nog 

eens door en laat het bezinken. 

 

 Wanneer beginnen – We stellen altijd maar uit en 

beginnen er niet aan. Tip: begin met de onderdelen 

die al duidelijk zijn voor jou. Niets verplicht ons om 

met het eerste punt te beginnen.  

 

 Verwachtingen – De woorden, de zinnen, ze komen maar niet. Tip: misschien wil je 

meteen een goede zin, een goede tekst. Dat is een utopie. De eerste zin is ook 

maar een eerste versie. Je hebt tijd om de zin aan te passen als je je tekst herleest. 

 

 

b. Hoe schrijf je een paragraaf? 

 

b.1 Haal de essentie naar boven. 

 

Om goed leesbaar te zijn, bevat de eerste zin van een paragraaf de essentie van de 

hele paragraaf. De rest van de paragraaf illustreert de essentie: 

 

o een demonstratie; 

o een voorbeeld; 

o een anekdote. 

 

b.2 Schrijf de paragraaf in twee fasen. 

 

Elke paragraaf stelt één idee voor. Je kunt bijvoorbeeld eerst de essentie van elke 

paragraaf schrijven en dan pas telkens de details die de essentie illustreren. 

 

 

c. Hoe stel je oplossingen voor? 

 

c.1 Bestudeer de mogelijke oplossingen. 

 

Voor elke oplossing: 

 

o Leg de voordelen uit. 

o Som de middelen op om de oplossing in de praktijk, uit te voeren. 

o Stel daarna de nadelen voor. 

o Leg de gevolgen uit die je voorziet op korte en lange termijn (op organisatorisch, 

menselijk, technisch, financieel, … vlak). 
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c.2 Stel de beste oplossing voor. 

 

Je kunt niet zomaar enkel de oplossing voorstellen die je zelf kiest. Om je beste 

oplossing voor te stellen, moet je ze vergelijken met de andere mogelijkheden. Beste 

aanpak hiervoor: 

 

Begin met het voorstellen van de mogelijke oplossingen die je niet kiest. 

Eindig uitgebreid met de beste oplossing die je kiest. Leg de voordelen en de sterke 

punten uit. Leg uit hoe je nadelen en risico’s kan minimaliseren. 

 

 

d. Hoe schrijf je titels? 

 

Duidelijke en precieze titels hebben twee voordelen: 

 

o De lezers kunnen vlugger de structuur en de essentie begrijpen. 

o Je kunt zelf ook vlugger een overzicht van de tekst krijgen door eenvoudigweg de 

titels op te lijsten. 

 

Bijvoorbeeld. 

Vermijd: “De 35 uren”. 

Schrijf: “Tegen de werkloosheid: kortere of langere werkweek.” 

 

 

e. Hoe schrijf je een inleiding en een conclusie? 

 

De inleiding stelt de problematiek voor samen met context en de technische, 

humanitaire, financiële, organisatorische implicaties. 

 

De conclusie preciseert hoe de gekozen oplossing beantwoordt aan de problematiek. 

 

 

f. Wat zijn de regels voor de opmaak en de presentatie? 

 

f.1 Ventileer de tekst. 

 

Witregels geven rust en structuur. Paragrafen die meer dan 10 lijnen lang zijn, zijn 

moeilijk leesbaar. 

 

 

 

  

 

 

X 
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f.2 Maak de titels leesbaar. 

 

Vermijd titels in blokletters, gebruik in plaats daarvan een groter lettertype. 

 

f.3 Gebruik afkortingen op een correcte manier. 

 

De eerste keer dat je een afkorting gebruikt, leg je ook uit wat ze betekent. 

 

Als een tekst veel afkortingen bevat, kan je ook een glossarium toevoegen. 

 

f.4 Gebruik afbeeldingen. 

 

Presenteer cijfers in tabellen of grafieken. Geef de voorkeur aan grafieken omdat ze 

leesbaarder zijn dan tabellen met cijfers. 

 

Tips bij tabellen en grafieken: 

 

o geef ze een duidelijke titel en eventueel een samenvattende zin. 

o integreer ze in de tekst zonder de logica van de tekst te breken. 

 

 

g. Hoe maak je een titelpagina, inhoudsopgave en een samenvatting? 

 

Bij een lang tekst hoort ook een samenvatting (na de inhoudsopgave). 

 

g.1 Titelpagina. 

 

Bevat de titel, de auteur, de datum, de naam van de organisatie, de afdeling of de 

persoon die de opdracht gaf tot het tekst. 

 

g.2 Inhoudsopgave. 

 

Is noodzakelijk zodra het tekst meer dan drie pagina’s bedraagt. Indien het past, voeg 

je ook een lijst met illustraties en appendices toe. 

 

g.3 Samenvatting. 

 

Mag niet meer dan 10% zijn van het totale tekst. Om een samenvatting te schrijven: 

 

o Lees je het tekst. 

o Isoleer je het centrale thema. 

o Lees je elk onderdeel en isoleer je de essentie van elk onderdeel. 

o Laat je lijsten, herhalingen en gedetailleerde beschrijvingen vallen. 

o Vervang je ze door algemene argumenten. 

o Schrijf je een doorlopende tekst, zo beknopt mogelijk. 
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h. Hoe herlees je een tekst? 

 

h.1 Herlees verscheidene keer. 

 

Herlees vanuit de ogen van je lezer(s). 

 

Herlees dan nog eens voor de constructie van de zinnen, de opmaak, de spelling, … 

 

h.2 Laat iemand anders herlezen. 

 

 

 
 

De spreektest                                                               De kijktest 

 

 

i. Hoeveel tijd steek ik in het schrijven van een tekst? 

 

Een algemene richtlijn: besteed de volgende tijd aan de verschillende fasen. 

 

procent onderdeel 

33 

voorbereiden, 

analyseren en 

structureren 

33 schrijven 

33 herlezen 

 

 

 

 


