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Inhoud 
 
 Wat is eenvoudig en leesbaar? 
 Hoe kom je tot eenvoudige tekst?  
 Zinsopbouw 
 Lettertype, vormgeving en cijfers  
 
Wat is eenvoudig en leesbaar?  

 Stel doel en doelgroep vast 
 Maak een inhoudelijke opzet 
 Begin met schrijven 

 
Opbouw tekst: 
 Kies korte duidelijke titels 
 Splits een tekst op in korte delen 
 Schrap overbodige details 
 
Stijl: 
 Gebruik de aanspreekvorm je/u; dat is 

beter dan cliënt 
 Benader de lezer met respect 
 
Woordgebruik:  
 Gebruik eenvoudige taal 
 Gebruik korte dagelijkse woorden 
 Liever geen verwijswoorden (die, dat,) 
 Positief formuleren; vermijd 

ontkenningen 
 Schrijf actief; geen zinnen met worden 
 Vermijd het gebruik van zou; dat is vaag 

en verwarrend 
 Gebruik gaan jargon en afkortingen 
 
Het kan altijd nog een heel stuk eenvoudiger 
geschreven worden  
 

Zinsopbouw 
 
 Gebruik vooral korte zinnen; 8- 10 

woorden max 12 
 Beperk bijzinnen; deze maken lezen 

lastiger 
 Eén boodschap per zin 
 Zorg voor een logische overgang 
 
 

 
Punten en komma’s 
 Hou de interpunctie eenvoudig; vermijd 

leestekens als punt komma’s en 
gedachtestreepjes 

 
Tips 
 Gebruik praktische voorbeelden 
 Verwacht weinig voorafgaande kennis 

over het onderwerp 
 Liever geen beeldspraak en metaforen 
 Laat de tekst meelezen door mensen uit 

de doelgroep 
 Verbeter de concepttekst 
 Laat de tekst nogmaals controleren 
 

Lettertype, vormgeving 
 
 Gebruik een schreefloze letter zoals de 

Arial of Helvetica (dus geen Times 
Roman: deze heeft haakjes aan de 
letters) 

 Kies lettergrootte 14 punts 
 
 
 Kies voor zwarte letters op wit papier 
 Gebruik geen afbeelding als achtergrond 
 Gebruik het liefst kleur voor 

afbeeldingen 
 Zet 1 zin op een regel 
 Kies voor links uitlijnen 
 Gebruik kopjes en tussenkopjes om de 

opbouw van het verhaal te laten zien 
 Benadruk liever geen woorden in een 

tekst; geen cursief, onderstrepen of 
hoofdletters 

 
 Schrijf bedragen in cijfers niet in letters 
 Schrijf elke datum voluit 
 Splits telefoonnummer (met spaties) 
 
 

Overgenomen uit ‘Doe niet zo moeilijk’, Europese 
richtlijnen voor eenvoudige en leesbare teksten voor 

mensen met een verstandelijke handicap FvO 1999 


