
 

 

 
 

 

 

De module ‘Schrijven met AI’ 
 
Wat betekent AI (Artificiële Intelligentie) voor ons werk?  

Welke invloed heeft AI op het schrijven van teksten?  

Zijn alle tekstschrijvers straks overbodig?  

 

Het zijn vragen waar veel schrijvers mee zitten. Misschien u ook wel. En eerlijk gezegd: wij als Loo 

van Eck stelden onszelf deze vragen ook. Om antwoord te krijgen, hebben we ons ondergedompeld 

in de wereld van AI. Onze bevindingen hebben we gekoppeld aan onze visie op schrijven. Lees er 

meer over in het interview met directeur van Loo van Eck Martijn Jacobs. Deze kennis delen we graag 

met u en al onze cursisten. Daarom kunt u nu de module ‘Schrijven met AI’ toevoegen aan de 

schrijftrainingen die u organiseert.  

 

Tijdens deze module laten we uw collega’s kennismaken met AI, onze eigen tool en ChatGPT. 

Ze oefenen met hun eigen teksten. Zo ervaren ze de voor- en nadelen van AI. Organiseert u een 

training Brieven en e-mails schrijven, Professioneel e-mailen of Schrijven in taalniveau B1?  

Dan is een online uitbreiding ‘Schrijven met AI’ een nuttige toevoeging.  

 

Waarom zou u uw schrijftraining uitbreiden met een module over AI?  

AI genereert razendsnel teksten, die er op het eerste oog mooi uitzien. Maar wat is de kwaliteit van 

deze teksten? Antwoord geven op deze vraag is niet gemakkelijk. Sterker nog, als u een leek bent in 

een bepaald vakgebied, is de kwaliteit controleren eigenlijk onmogelijk. U moet dus kennis van zaken 

hebben. En specifieker: kennis van 2 zaken.  

 

Ten eerste moet u de inhoud goed kennen. Daarover goed nieuws: uw collega’s laten AI 

waarschijnlijk teksten schrijven op hun eigen vakgebied. Zij kunnen de teksten dus prima inhoudelijk 

beoordelen.  

 

Ten tweede moeten ze schrijfvaardig zijn. Want als u niet weet hoe u goed schrijft, hoe beoordeelt u 

dan of een tekst goed is? Ook daarover positief nieuws: uw collega’s volgen al een schrijftraining bij 

Loo van Eck. Zij leren dus al goed schrijven. Zij kunnen daarmee de teksten ook beoordelen op de 

manier van schrijven. AI genereert de teksten niet uit zichzelf. AI heeft sturing nodig van een expert. 

En dat bent u na onze training.  

 

 

 

 

https://www.lve.nl/blog/effect-chatgpt-op-schrijven-in-organisaties/
https://www.lve.nl/blog/effect-chatgpt-op-schrijven-in-organisaties/


 

 

 

 

Programma module ‘Schrijven met AI’  
 

In de module … 

 

… maken uw collega’s kennis met AI en ChatGPT.  

We starten met een korte introductie op AI. Wat is het? Hoe werken programma’s zoals ChatGPT? 

Welke toepassingen zijn er op het gebied van tekst? En hoe veranderen deze ontwikkelingen onze 

manier van schrijven?  

 

… gaan uw collega’s écht aan de slag met schrijven met AI. 

Dat doen we met onze eigen AI-tool. Deze tool koppelt de technische mogelijkheden van ChatGPT 
met onze visie op tekst. Hiermee ervaren uw collega’s hoe het is om te schrijven met AI.  
 

… leren uw collega’s om de gegenereerde teksten aan te passen.  

AI genereert vaak prima algemene teksten. Maar de ontvanger wil helemaal geen algemene tekst. 

Daarom leren uw collega’s hoe ze teksten op maat maken. Op maat gemaakt voor de ontvanger, 

want die wil een tekst hebben die écht over hem gaat. En op maat voor uw organisatie. Uw 

organisatie is tenslotte geen robot. Uw organisatie is menselijk en klantgericht.    

 

… krijgen uw collega’s inzicht in de mogelijkheden om AI toe te passen in hun werk en organisatie.  

Ook bespreken we met welke praktische en ethische uitdagingen ze rekening moeten houden.  

 

 

Didactiek  
 

Uw collega’s volgen de module in een online klassikale training.  

Deze aanvulling op de training duurt ongeveer 2 uur. Uw collega’s zien een vertrouwd gezicht: de 

trainer die de reguliere training geeft, geeft ook deze extra module. Dit gebeurt via Microsoft Teams.  

 

Uw collega’s gaan aan de slag met hun eigen teksten.  

Zo ervaren ze hoe het is om AI toe te passen in hun eigen praktijk.  

 

 

Wilt u meer weten of advies over deze extra module? 

 
Neem dan gerust contact op met uw eigen adviseur.  

Of neem contact met ons op via (0318) 69 69 00 of loo@lve.nl.  

mailto:loo@lve.nl

