
Schr�ven op B1-niveau



Meer dan 2 miljoen Nederlanders hebben moeite met

lezen. Dat is schrikbarend veel. Daarom nemen teksten

op B1-niveau langzaam hun toevlucht. Het draait

allemaal om duidelijke taal en een heldere boodschap.

Iets wat de andere 15 miljoen Nederlanders eigenlijk ook

graag willen lezen.
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B1 voor
iedereen
W� z�n dol op B1 en leggen je graag uit

waarom. Maar first things first: wat houdt B1

precies in? 

 

Het taalonderw�s in Europa is ingedeeld op 6

niveaus: A, B en C met ieder 2 subniveaus.

Jouw beheersing van luisteren, spreken en

schr�ven, bepaalt tot welk niveau j� behoort.

Het hoogste niveau is C2 en het laagste A1. B1

is het niveau dat mensen halen wanneer ze een

inburgeringscursus voltooien. 

 

Waarom kiezen we voor B1 en niet A1? Dat is

simpel: A1 teksten z�n te eenvoudig. Ideaal om

kinderen te leren welk geluid een hond maakt,

maar niet om jouw publiek aan te spreken. Nog

een reden: Maar liefst 80% van de Nederlandse

bevolking begr�pt B1-teksten. Een flinke groep

die jouw boodschap dus kan lezen.

Laaggeletterdheid komt echt niet alleen voor b� ouderen of allochtonen. 65% van de

laaggeletterden heeft Nederlands als moedertaal. Stichting Lezen en Schr�ven ontdekte

b�voorbeeld dat steeds meer 15-jarigen moeite hebben met lezen en schr�ven. In 2016 was

dit nog 16,7 procent, tegenover 24 procent in 2018. Het lukt deze jongeren b�voorbeeld niet

om de ondertiteling b� een film te volgen of een brief van de gemeente te begr�pen.

1 op de 9 Nederlanders moeite heeft met

lezen

80% van de Nederlanders je boodschap

begr�pt

Lezers daardoor minder vragen hebben

Je doelgroep je sneller vertrouwt omdat je zo

transparant bent

mensen nu eenmaal liever prettig leesbare

content lezen

Je hoger in Google komt

B1 is belangr�k omdat:

 

 

Laaggeletterden

 

Tot het percentage dat B1-teksten begr�pt,

behoren ook laaggeletterden. In tegenstelling

tot analfabeten kunnen z� wel lezen. Ze hebben

er alleen meer moeite mee. Het

inschr�fformulier b� de dokter, jargon en lange

online teksten z�n dagel�kse obstakels voor

hen. Door jouw boodschap in B1 te verpakken,

begr�pt iedereen wat je wilt zeggen.



Overheidsinstanties

 

Informatie van de overheid is vaak ingewikkeld.

Niet alleen voor laaggeletterden, maar voor

heel wat Nederlanders. En wat gebeurt er als

de boodschap onduidel�k is? Dan bellen, mailen

en chatten ze massaal om toch een antwoord

op hun vraag te kr�gen. Met B1-teksten schep

je helderheid. Zo ontlast je de klantenservice en

bespaar je t�d, energie en kosten. 

 

Direct Duidel�k 

 

De R�ksoverheid hanteert al veel langer het

B1-niveau op hun website. Ze moedigen met

de Direct Duidel�k-campagne andere

overheidsorganisaties aan om hetzelfde te

doen. Niet alleen op hun websites, maar ook

door brieven, folders, telefoongesprekken en

zelfs een twitterbericht B1 te schr�ven.

Bedr�ven

 

Bedr�ven staan niet alt�d te springen om B1 te

schr�ven. Hun bezwaar is het hoge jip-en-

jannekegehalte. Organisaties z�n bang dat hun

hoger opgeleide doelgroep zich hierdoor als

dom neergezet voelt. Toch bl�kt uit

verschillende onderzoeken dat ook z� het

prettig vinden om versimpelde teksten te lezen. 

 

Hoogopgeleiden ploeteren liever ook niet door

langdradige en ingewikkelde teksten. Korte

zinnen en gebruikel�ke woorden lezen sneller

weg. Dit scheelt hen t�d. Houd het dus liever

simpel. En zeg nou zelf: hoe vaak lees j� de

algemene voorwaarden door en begr�p je écht

wat er staat?



Studie-informatie van
onderw�sinstellingen,

part�programma’s van
politieke part�en en uitleg

over premies van
verzekeringsmaatschapp�en:
ook deze teksten moeten voor

iedereen begr�pel�k z�n en
dus B1 geschreven worden.



SEO-voordelen



SEO-
voordelen
B1 is noodzaak voor overheidsinstanties, maar

hoe zit het met andere bedr�ven? Doen

makelaars, boekhoudingskantoren en

kapperszaken er ook goed aan om B1-teksten

te omarmen? Het antwoord is ja. Zoals je weet

vinden ook hoogopgeleiden het veel f�ner

lezen. Maar het werkt nog een voordeel in de

hand: een betere Google indexering.

SEO

 

Online lees je teksten anders dan in een boek.

Je laat niet nogmaals de betekenis op je

inwerken. Nee, online heeft iedereen enorme

informatiehonger die je zo snel mogel�k moet

stillen. B1-teksten z�n to-the-point, kort en

actief. Kernwaarden voor een tekst die Google

gretig meeneemt in z�n indexering.

Mobile first

 

Maak jouw teksten mobile first en doe daar

jouw lezers en Google een plezier mee. Google

ziet het liefst alinea’s van ongeveer v�ftig

woorden, omdat h� mobiele sites eerst

indexeert. Komt dat ook even goed uit voor de

B1-lezer. Die smult namel�k van een

onderwerp dat kernachtig behandeld wordt. H�

wordt zo niet afgeschrikt door lange lappen

tekst en h� gebruikt de toepassel�ke

tussenkoppen als leesw�zer. En hoe helderder

de info, hoe langer de lezer op jouw website

bl�ft.

 

Laat je autoriteit zien

 

De jip-en-jannekevertaalslag op jouw website

bew�st aan een groot publiek dat je bedr�f

autoriteit is op een bepaald gebied. Vooral aan

lezers zonder voorkennis. Daarmee straal je

betrouwbaarheid uit.

 

Het online aanbod aan content is gigantisch.

Doordat er zeeën aan informatie aan ons

wordt afgevuurd, vinden we het lastig om

gefocust te bl�ven. We hebben een korte

spanningsboog en met te veel prikkels in jouw

tekst, haken mensen sneller af. Ook dat is een

reden om het kort en krachtig te houden.



What’s in it for me

 

De ‘what’s in it for me’ is voor Google belangr�k

om de relevantie van je webteksten te

indexeren voor degene die erop zoekt. Maar

waar toon je die ‘what’s in it for me’ mee aan?

Met heldere antwoorden en concrete

vergel�kingen. Liefst eentje die de emotie van

de lezer triggert. 

 

Daarmee behoud je ook de aandacht van de

B1-lezer. De volgende zin spreekt voor hen

meer boekdelen dan de daadwerkel�ke

opsomming van c�fers: “Alleen al de voorhoede

van FC Barcelona verdient b� elkaar meer dan

alle werknemers van Ajax.”
Deelonderwerpen

 

Om SEO te schr�ven, hang je een bepaald

zoekwoord aan een tekst. Het gaat niet om de

klachten van een blaasontsteking en de

medic�nen daarvoor, maar je behandelt de

deelonderwerpen in aparte teksten, omdat

daar een andere zoekopdracht b� past. De

B1-lezer fleurt enorm op van deze benadering.

Voor hem is het overzichtel�k dat je niet te

veel onderwerpen in de tekst aansn�dt.



Op B1-niveau 

schr�ven



B1 schr�ven geeft niet zoveel creatieve vr�heid

als normale teksten. Er z�n namel�k een aantal

voorwaarden waar een tekst aan moet

voldoen. 

 

Kort en bondig

 

Langdradige zinnen z�n een no-go. Beperk dit

tot maximaal 15 woorden. Maak ook de

alinea’s niet groot. Hanteer liever 50 woorden. 

 

Synoniemen

 

Waar synoniemen ingrediënten voor pakkende,

overtuigende content z�n, verm�d je juist het

gebruik daarvan b� B1-teksten. Het is namel�k

verwarrend wanneer je in de ene zin

‘functioneren’ zegt en in de volgende weer

‘opereren’. Trouwens, beide woorden z�n niet

geschikt voor B1. Dit kun je controleren op de

website ishetb1.nl. 

Jargon en beeldspraak

 

Het is geliefd in jouw werkveld, vervloekt door

laaggeletterden: jargon. Woorden als

‘jurisprudentie’ en ‘obesitas’ l�ken alledaagse

termen, maar z�n veel te ingewikkeld. Pas ook

op met beeldspraak. Laaggeletterden nemen

een gezegde als ‘de kat uit de boom k�ken’

letterl�k. Gebruik het woord ‘afwachten’ en ze

snappen ook wat je bedoelt.

Op B1-
niveau
schr�ven

Moet je bepaalde moeil�ke termen écht

gebruiken? Voeg dan een begrippenl�st toe.



Concreet

 

Laaggeletterdheid gaat vaak hand in hand

met een laag abstractieniveau. Met andere

woorden: het is belangr�k om concrete

voorbeelden te noemen. We hebben het dus

niet over een containerbegrip als ‘de

gezondheidszorg’, maar wel over een veel

gerichter woord als ‘de dokter’. 

 

Daarnaast is het erg belangr�k om teksten

aan te vullen met duidel�ke afbeeldingen.

Plaatjes worden beter begrepen dan tekst.

Het helpt ook om een voorleesfunctie toe te

voegen.

 

Structuur

 

Zorg voor een duidel�ke structuur op jouw

hele website. Laaggeletterden hebben moeite

met de juiste informatie lokaliseren. Deel

informatie op in overzichtel�ke alinea’s. Maak

daarnaast geen sprongen in de t�d. Dat

creëert verwarring.

Houd de content kort en bondig

Geef genoeg voorbeelden, maar verm�d

beeldspraak

Schr�f actief

Maak geen sprongen in de t�d

Deel informatie overzichtel�k op in alinea’s

Gebruik geen woorden met een dubbele

betekenis, zoals beurs of kop

Moet je bepaalde moeil�ke termen

gebruiken? Voeg dan een begrippenl�st toe

Zorg voor een duidel�ke structuur op jouw

hele website. Laaggeletterden hebben

moeite met de juiste informatie lokaliseren

Controleer of jouw teksten voldoen aan

taalniveau B1

Tips voor B1 schr�ven

 



Doorvoeren in
 

organisa
tie



Doorvoeren 
in organisatie
Je bent overtuigd van B1 en weet hoe zo’n tekst

eruit ziet. Nu wil je weten hoe je de rest van de

organisatie meekr�gt met deze nieuwe

werkw�ze. Waar begin je? 

 

Ready for take-off

 

De website is de basis. Je visitekaartje, de

eerste indruk. Dan wil je de lezer niet wegjagen

door ze grote brokken informatie met moeil�ke

taal voor te schotelen. Trap daarom af met een

B1 make-over van de website. Laat de huidige

teksten compleet herschr�ven of redigeren. Zo

wordt de ommezwaai in jouw organisatie

meteen tastbaar en maak je een vliegende

start.

 

 

Communicatiegids

 

J� weet heel goed hoe je je klanten op ‘jullie

manier’ aanspreekt, maar weten je collega’s

van andere afdelingen dat ook? Herzie jullie

communicatiegids of laat er een maken. Neem

iedereen mee in de nieuwe B1-st�l en vertel

hoe je boodschappen makkel�ker overbrengt

via mail, telefoon en social media. Creëer zo

eenduidige communicatie binnen een grote

organisatie.

 

Training

 

De nieuwe communicatiegids fungeert als een

soort b�bel. Maar B1 daadwerkel�k toepassen,

vraagt om meer dan een document. Het vraagt

om een training. Laat een expert, zoals Door

Lotje Getikt, vertellen hoe jouw collega’s dit het

beste doen, met tal van voorbeelden en

prakt�kopdrachten. Bied zo de handvatten die

ze nodig hebben. 

 

Met nieuwe webteksten, een communicatieb�bel en doeltreffende training zit je op de

juiste weg naar een B1-ommezwaai in jouw organisatie. Maar schaaf continu b�.

Controleer of content nog steeds B1 wordt geschreven.



Laat je omscholen tot B1-schrijver tijdens onze B1-

training. We leren je alle skills en trucs die je nodig hebt

om duidelijk te communiceren. 

 

Of laat ons jouw teksten (her)schrijven op B1-niveau. 

 

 

Veemarktstraat 34 

5038 CV Tilburg

+31 (0) 13 302 9009

tekst@doorlotje.nl

 

 

 

 

Tekstbureau 
Door Lotje Getikt


