
Workshop Publiceren op het web

Schrijven voor het web

Internet heeft twee grote voordelen vergeleken met de gedrukte media: 
1) Het is mogelijk een link te leggen tussen verschillende sites.
2) De gebruiker kan onmiddellijk via hetzelfde medium reageren. 

Tekstopbouw
Wat is het onderwerp?
Een tekst op een website mag met de deur in huis vallen. De beperkte ruimte van het 
scherm en de haast van de bezoeker laten geen ruimte voor een uitgebreide 
inleiding. 

Antwoorden
Elke bezoeker heeft vragen over het onderwerp van de site. Een goede tekst/site 
geeft antwoord op de belangrijkste vragen die bezoekers (de doelgroep) kunnen 
hebben over dit onderwerp. Je kunt dus het best beginnen die vragen te bedenken 
en deze in een logische volgorde te zetten. Pas daarna ga je schrijven. Door 
antwoord te geven op de vragen, schrijf je  vanzelf een goed opgebouwde tekst. 

Informatie op maat
Op de eerste pagina is alleen plaats voor antwoorden op de belangrijkste of 
hoofdvragen. De antwoorden op subvragen kun je het best voor volgende pagina' s 
bewaren. Niet alle bezoekers zijn in details geïnteresseerd, maar zij willen wel de 
hoofdzaken weten. Het is verstandig uit te gaan van maximaal 300 woorden op een 
pagina.  

Schrijfstijl
 Dynamisch medium, dynamische stijl.
Een tekst op het scherm is lastiger te lezen dan een gedrukte pagina. Daarom is het 
des te belangrijker levendig te schrijven. Elke zin moet dan een actief onderwerp 
hebben. Dit is bijna altijd mogelijk. 
De zin: de module wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen, is vlotter in de 
actieve vorm: een schriftelijk tentamen sluit de module af. Liever dus geen lijdende 
vorm (worden en een voltooid deelwoord).
Teksten worden niet alleen levendiger als u de actieve vorm gebruikt. Ook de zinnen 
worden daardoor korter. Op papier is een wat langere zin - als die goed loopt - geen 
probleem, van het scherm leest die veel lastiger.

Struikelblokken
Bezoekers mogen niet struikelen over taal- en spelfouten. Controleert u daarom de 
tekst zorgvuldig voordat die op de site belandt. Fouten zorgen er voor dat de tekst 
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hapert. Ben consequent in de manier waarop je woorden schrijft. Schrijf je de naam 
van je vereniging in de eerste alinea’s met een hoofdletter, gebruik die dan ook in de 
rest van de teksten. Hetzelfde geldt voor zaken als aanhalingstekens, namen en 
dergelijke. Kies je voor dubbele aanhalingstekens (“), trek die lijn dan door. 

Links
Met de zogenaamde links kan de schrijver een koppeling maken naar andere sites. 
Er zijn twee soorten links: interne en externe. De interne links koppelen pagina's 
binnen de eigen site; externe links brengen een verbinding met een andere 
homepage, of een subpagina daarvan, tot stand.
Links in de lopende tekst zijn storend en zijn er bovendien soms de oorzaak van dat 
bezoekers niet naar uw site terugkeren. Links kunnen het best aan het eind van een 
paragraaf staan of apart op de pagina.

E-mail
Als bezoekers een e-mail kunnen sturen vanaf de site, moeten ze eerst alle relevante 
informatie hebben gelezen. Om te voorkomen dat het e-mailbericht voortijdig de 
oorspronkelijke tekst dekt, is het beter in een later stadium om een e-mail(re)actie te 
vragen.

 
Algemeen:
het schrijven van teksten voor het beeldscherm: 

- Formuleer kort en beknopt, feitelijk en concreet;
Gebruik niet meer woorden dan nodig. Kom direct ter zake.
- Vermijd lange lappen tekst;
Plaats een lange lap tekst als één alinea op de webpagina, en de lezer is weg (hij/zij 
ziet één massief blok letters waarin hij niets kan onderscheiden). Schrap ballast. 
Tip: Daar waar je een komma wilt plaatsen, kan vaak een punt staan.
- Kies voor een actieve, informatieve titel (afhankelijk van type bericht)
- Korte alinea's met witregels
- informatieve tussenkopjes (vetgedrukt)
- puntsgewijze opsommingen
- Houd voor ogen wat de gebruiker wil weten;
Het is een open deur, maar gaat erg vaak fout: houd het onderscheid in de gaten 
tussen wat u (of uw organisatie) belangrijk vindt en wat de lezer belangrijk vindt;
- Hanteer voor de inhoud van de teksten het piramide model: begin de tekst met de
conclusie en bouw het thema dan langzaam uit. Bij de krant kun je de conclusie nog 
wel eens op het laatst weggeven, niet zo op een website.
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Nieuwsbericht
Een nieuwsbericht moet de lezer snel en goed informeren. In een oogopslag moet hij 
het belangrijkste nieuws gezien hebben. Het schrijven van een goed nieuws bericht  
is een ambacht, geen kunst.

Een bericht heeft nieuwswaarde (en is dus interessant) als het:
- voor veel mensen van belang is.
- Uit betrouwbare bron komt.
- Om een actuele zaak gaat.
- Een menselijk element bevat.

Eisen waaraan een nieuwsbericht moet voldoen: 
1 – Het beperkt zich tot één onderwerp.

2 – Er wordt antwoord gegeven op de vragen wie-wat-waar-waarom-wanneer en 
hoe?
5 x w + h. 

3 – De inhoud is feitelijk, duidelijk en nauwkeurig.

4 – Het bericht is hiërarchisch van opbouw en oprolbaar.
Je begint met het nieuws. Essentie staat in de lead, meer uitleg volgt in tweede en 
derde alinea. Omgekeerde piramide: als er ruimte tekort is, kan er vrij gemakkelijk 
geschrapt worden door er van onder af regels af te halen + de internetlezer leest 
vluchtig en begint logischerwijs bovenaan te lezen.
 
5 – De belangrijkste elementen staan in de lead.
Lead heeft 3 functies: Hij leidt de lezer het bericht in.

   Hij vat het belangrijkste nieuws kort en bondig samen.
   Hij prikkelt tot verder lezen.

Lead moet kort zijn: 3 à 4 regels (40-50 woorden).
Doorgaans bevat lead wie – wat – waar – wanneer. Hoe en waarom komen later aan 
bod, je moet de lead namelijk niet overladen.

6 – Het bericht is voorzien van een goede kop.
Is immers de belangrijkste aandachtstrekker.

Algemeen: 
- Een bericht moet kort en krachtig zijn, maar daarmee niet saai. Probeer de 

zinnen vloeiend in elkaar over te laten lopen.
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