
Stap 1:  maak een werkplan!

* Tip: 
Voor een optimaal heldere 
tekst kies je voor één 
doelgroep en één  doel per 
tekst. 

Doe je dat niet? Dan wordt 
het erg moeilijk om de 
tekst te structureren. Je 
moet dan met te veel 
verschillende elementen 
rekening houden.

NEGARVSREZEL

Wat wil je lezer als eerste weten? Juist… de conclusie! 
Bouw je tekst op als piramide. 

Voorbeelden:

Stap 4:  bouw ook je alinea´s op als piramides

Begin iedere alinea met de 

belangrijkste boodschap.                                                                

Daarna volgt de toelichting.                                                                        

Eindig met achtergrond-

informatie (bijvoorbeeld feiten, 

regels of bronnen).

Stap 5:  voeg kopjes boven de alinea’s toe

Kopjes zorgen voor overzicht in een tekst. 
De lezer kan in één oogopslag zien waar de alinea 
over gaat. 

Soorten kopjes:

• Thematische kopjes
Deze kopjes geven in een paar woorden aan wat 
het onderwerp van de alinea is.

• Informatieaanduiders
Deze kopjes zeggen meer over het soort 
informatie dat in de alinea of paragraaf volgt. 

• Vragende kopjes
Deze kopjes zijn als vraag geformuleerd. 

• Stellingen als kopje (basisuitspraken)
In het kopje staat al de kern van de alinea 
genoemd in een hele zin. Dit noemen we de 
kernboodschap of de basisuitspraak. 

Stap 6:  structureer je tekst

Een aantal aandachtspunten van plaatsen waar en 
manieren waarop je structuur kunt aanbrengen:

Het totale rapport…
• Een aantrekkelijke titel.
• Een duidelijke inhoudsopgave.
• Een informatieve inleiding.

De lay-out…
• Kopjes geven overzicht.
• Geef de lezer lucht: alinea’s en witregels.
• Rustig aan met accenten.

In de alinea’s…
• Basisuitspraken wijzen de lezer de weg.
• Koppelwoorden zorgen voor structuur binnen je zin.

  

Stap 7:  check je tekst op stijl

Memo
Onderwerp:  
     Waar gaat dit over?
Inleiding:  
     Wat is de aanleiding?
Kernboodschap:  
     Wat moet ik weten?
Toelichting:  
     Wat is de toelichting?
Vervolg:  
     Wat is de volgende stap?

Advies
Onderwerp: 
     Waar gaat dit over?
Inleiding: 
     Wat is de aanleiding?
Advies:  
     Wat is je advies?
Argumenten:  
     Waarom zou ik ‘ja’ zeggen?
Kanttekeningen: 
     Wat zijn de risico’s bij een ‘ja’?
Kosten: 
     Hoe zijn de kosten opgebouwd?
Aanpak:  
     Wat gebeurt er na het besluit?

Stappenplan 

Doeltreffend Rapporteren
In 7 stappen naar een heldere en gestructureerde tekst
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Beter leren rapporteren? 

Doe mee aan onze training 
Doeltreffend Rapporteren.

Stap 2:  bepaal de lezersvragen

Stap 3:  bepaal een logische volgorde voor je tekst


	Button 1: 


