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Schrijven met meer effect  
 
 
 
 
 

Waarom? 
In deze training krijgt u handvatten, tips en inzichten aangereikt om effectief een tekst te 
schrijven. U leert een tekst te schrijven die goed in elkaar zit, prettig leest en zijn doel bereikt 
bij uw lezer. Alle tekstsoorten uit uw dagelijkse praktijk komen aan de orde. Of het nu gaat 
om een mail aan de ouders, een A4’tje voor uw leerkrachten, een voorstel voor de MR, een 
persbericht, de teksten voor de schoolgids, uw schoolplan, of de teksten op uw website, voor 
iedere tekst doet u inzichten op.  
 
U oefent met eigen teksten en krijgt daarop feedback van een ervaren schrijftrainer. We laten 
u niet alleen zien wat bijdraagt aan een succesvolle tekst, maar ook hoe u het schrijven van 
een tekst slim kunt aanpakken. Schrijven wordt daarmee een leuker en een effectiever 
manier om te zeggen wat u te zeggen hebt.    

 
Goed geschreven teksten zijn essentieel voor het succesvol managen van uw school.  

 
Voor wie? 
U schrijft regelmatig teksten voor uw school: e-mails, brieven, voorstellen, rapporten, teksten 
voor de schoolgids, de website enz. U vraagt zich af: wat werkt er wel en niet in deze tekst? 
Wat is een goede toon? Hoe kan ik snel en gemakkelijk een goede tekst schrijven? Met deze 
training leert u uw eigen stijl te vinden en uw teksten effectiever en gemakkelijker te 
schrijven. 
 
Hoe ziet de training eruit? 
De training bestaat uit twee bijeenkomsten van een hele dag. Op deze bijeenkomsten komen 
de volgende onderwerpen aan de orde: 

 een slimme aanpak van het schrijven; 

 het doel van uw tekst;  

 voor wie schrijft u: afstemmen op de doelgroep; 

 structuur in de verschillende soorten teksten: schoolgids, persberichten, mails, 
brieven, voorstellen, website, enz.; 

 tips voor helder formuleren; 

 sterke alinea’s en pakkende koppen; 

 feedback op uw tekst; 

 checklist voor een leesbare en aantrekkelijke tekst. 
 
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst vult u een vragenlijst in. Ook stuurt u een eigen 
tekst in zodat de trainer daarop een reactie kan geven.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Postadres:                                            T: 020 - 34 60 661 

Postbus 9917       opleidingen@inschoolacademie.nl 

1006 AP Amsterdam      www.inschoolacademie.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het einde van de eerste dag formuleert u uw eigen huiswerkopdracht. U deelt het 
resultaat daarvan met een collega-deelnemer. Op de tweede dag ontvangt u de tips en de 
complimenten voor uw tekst.  
 
Wat levert de training u op? 
Na de training heeft u het volgende bereikt: 

 U weet hoe u het schrijven van een tekst slim kunt aanpakken. 

 U kunt een heldere structuur aanbrengen in uw teksten. 

 U weet wat het doel is van uw tekst en kunt u deze afstemmen op uw lezer. 

 U schrijft goedlopende zinnen in een heldere, aantrekkelijke stijl. 
 

Kortom, u schrijft effectieve teksten met meer plezier en meer effect. 
 
Duur en kosten 
De training bestaat uit twee hele dagen. De totale kosten zijn € 495,- per deelnemer inclusief 
lunch (groepsgrootte 7-12 personen). 

 
Aanmelden  
U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website 
(www.inschoolacademie.nl). We nemen dan contact met u op over de planning en de start 
van de training.



 

 

 


