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Kwaliteitscontrole – Evaluatieraster 

Evaluatieraster voor de lezer 
Evaluatieraster voor de lezer om de effectiviteit van een document te evalueren: 

✓ Is de bewering weinig van toepassing op de tekst? Kruis het vakje bij ‘laag’ aan. 

✓ Is de bewering van toepassing op de tekst? Kruis het vakje bij ‘hoog’ aan. 

Lees de tekst één keer en evalueer aan de hand van de volgende beweringen. 

 
Titel tekst: _________________________________________________________________ 

Schrijver: __________________________ Datum kwaliteitscontrole: ______________ 

laag 

 

hoog Hoe scoren de volgende beweringen over de tekst? 

1 Titel  Nadat je de titel van het document hebt gelezen, 

begrijp je meteen waarover het gaat en of de tekst jou 

aanbelangt. 

  

2 Diagonaal 

effect 
Als je de tekst diagonaal leest, heb je een idee van de 

belangrijkste bedoeling van de tekst. 

  

3 Gemak De tekst is comfortabel: je moet geen enkele zin of 

alinea herlezen.   

4 Helder Je hebt de tekst meteen begrepen.   

5 Essentie Nadat je de tekst één keer hebt gelezen, herinner je je 

de belangrijkste boodschap en de essentiële informatie 

van de tekst. 

  

6 Actie Nadat je de tekst hebt gelezen, weet je precies: 

✓ wat je moet begrijpen en onthouden; 

✓ of wat je moet doen en hoe. 

  

7 Respons Als er een actie in de tekst staat, ben je gemotiveerd 

om daarop in te gaan. 

  

Welke suggesties heb je voor de schrijver om de tekst effectiever te maken? 

 

 

 
 

Conclusies voor de schrijver 

 

Heb je vele      ? 

 

 

Heb je enkele      ? 

Bravo, jouw tekst is helder en 

toegankelijk voor de lezer. 

Herlees jouw tekst en maak hem 

effectiever. Tip: gebruik het 

oplossingsraster. 
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Kwaliteitscontrole – Oplossingsraster 

Oplossingsraster voor de schrijver 
Oplossingsraster voor de schrijver om de effectiviteit van een tekst te verbeteren. 

Laag? 
Schrijver: 

als de lezer ‘laag’ heeft aangekruist voor een of meerdere beweringen in het 

evaluatieraster, moet je de tekst verbeteren. Gebruik dit oplossingsraster. 

 

1 Titel  
Nadat de lezer de titel van het document heeft gelezen, begrijpt hij of zij 

niet meteen waarover het gaat en of de tekst de lezer aanbelangt. 

Oplossing 

Toon de antwoorden op de volgende drie vragen in de titel of de 

ondertitel van jouw document:  

 Waarover gaat het?  

 Waarom bestaat er een tekst over?  

 Voor wie is de tekst bedoeld? 

 

2 Diagonaal 

effect 

Als de lezer de tekst diagonaal leest, heeft hij of zij geen idee van de 

belangrijkste bedoeling van de tekst. 

Oplossing 

 Voeg titels toe om de navigatie tussen de onderdelen te optimaliseren. 

 Voeg structuur en logische nummering toe. 

 Gebruik opsommingen. 

 Laat belangrijke woorden en boodschappen opvallen. 

 

3 Gemak De tekst is niet comfortabel: je moet zinnen of alinea’s opnieuw lezen. 

Oplossing 

 Verdeel in onderdelen en in alinea’s. 

 Schrijf nuttige tussentitels. 

 Schrijf korte zinnen met een heldere structuur. 

 

4 Helder De lezer heeft de tekst niet meteen begrepen. 

Oplossing 

 Gebruik woorden die de lezer kent. 

 Schrijf zinnen met een heldere structuur. 

 Toon de logica tussen inhoud en alinea’s: verbindingswoorden. 

 Creëer een samenhang: structuurstrategieën. 

 Wees concreet: gebruik voorbeelden of illustraties. 

 

5 Essentie 
Nadat de lezer de tekst één keer heeft gelezen, herinnert hij of zij zich de 

belangrijkste boodschap en de essentiële informatie van de tekst niet. 

Oplossing 

 Laat belangrijke woorden en boodschappen opvallen. 

 Schrijf korte zinnen. 

 Toon logica: navigatie voor de lezer. 

 Verwijder alle overbodige informatie. 

 

6 Actie Nadat de lezer de tekst heeft gelezen, weet hij of zij precies wat te doen. 

Oplossing 

 Geef de lezer de nodige informatie: niet meer, niet minder. 

 Leg een handelswijze uit in chronologische volgorde. 

 Vermeld wat je verwacht van de lezer. 

 Laat de conclusie/actie opvallen. 

 

7 Respons Als er een actie in staat, is de lezer niet gemotiveerd om erop in te gaan. 

Oplossing 

 Gebruik toegankelijke taal: vb. vraag aan de lezer met ‘u’ of ‘jij’. 

 Druk inhoud positief uit en benadruk de voordelen voor de lezer. 

 Schrijf in een respectvolle toon aan en gebruik etiquette. 

 Gebruik eenvoudige, hedendaagse taal. 
 


