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Introductie door Ted Sanders

Begrijpelijke taal: programma voorbij,
maar onderzoek gaat door
De slotconferentie van het
onderzoeksprogramma vond plaats
op vrijdag 11 november 2016, in de
binnenstad van Utrecht. Het was
met ruim honderd deelnemers een
druk bezette dag. Een zeer
onderhoudende dag ook, met
presentaties van alle projecten, een
plenaire lezing van John Bateman
(Universität Bremen) en twee
paneldiscussies. We hebben veel
gehoord over nieuwe resultaten,
hoe we die kunnen toepassen, wat
diverse maatschappelijke partners
ervan vinden, en vooral ook: hoe
we verder gaan. U leest er meer
over elders in deze nieuwsbrief.
Lees verder >
Column

Klare taal

Op het eerste gezicht vormt het
onderwerp begrijpelijke taal een
technische kwestie: hoe zeggen we
de dingen duidelijk en welke
effecten heeft dat in de
samenleving? Daarom is het
belangrijk dat het NWO-programma
Begrijpelijke taal en effectieve
communicatie onderzoek doet naar
brochures over gezondheid,
bijsluiters, hypotheekvoorwaarden,
overheidsformulieren die moeilijk te
begrijpen zijn voor burgers en hoe
de inhoud in de praktijk verbeterd
kan worden.
Lees verder >

Bijeenkomsten

Vier jaar onderzoek naar begrijpelijke
taal: verslag van de slotconferentie
De Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO), ZonMw en diverse
maatschappelijke partners maakten
negen projecten op het gebied van
begrijpelijke taal en effectieve
communicatie mogelijk. Op 11
november 2016 was de
slotconferentie.
Lees verder >

Onderzoek

Teksten waar je van leert
Wat zijn de verschillen in de
leesprocessen van kinderen die
goed zijn in begrijpend lezen en van
kinderen die daar minder goed in
zijn? En: welke tekstkenmerken
maken een tekst gemakkelijker of
juist moeilijker te begrijpen voor
kinderen die problemen hebben met
begrijpend lezen?
Lees verder >
Onderzoek

Begrijpelijke taal: wie profiteert het
meest?

Moeilijke en ontoegankelijke
documenten: we proberen ze te
verbeteren. En we testen of
gebruikers er beter mee uit de
voeten kunnen. Maar hoe zit het
eigenlijk: profiteren slechte lezers
net zo veel van de gereviseerde
versie als goede lezers?
Lees verder >
Onderzoek

Van T-Scan naar LIN - de weg naar
een leesbaarheidsindex voor het
Nederlands
Kan de leesbaarheid van een tekst
automatisch worden voorspeld? Het
project LIN werkt aan de
ontwikkeling van een
leesbaarheidsindex voor het
Nederlands. Dat is een
automatische analyse die het
niveau van een tekst bepaalt: je
'voert' je tekst aan een
leesbaarheidstool en hij vertelt voor
welk niveau lezers de tekst geschikt
is. Dat klinkt simpel, maar dat is
het natuurlijk niet.
Lees verder >
Promotie

Kieswijzer geeft kiezer zelfvertrouwen
Op 21 december 2016 promoveerde
Jasper van de Pol aan de
Universiteit van Amsterdam op het
effect van kieswijzers op politiek
begrip - een onderzoek dat deel
uitmaakt van het NWO-programma
Begrijpelijke taal.
Lees verder >
Bijeenkomsten

Netwerk Begrijpelijke Overheid neemt
stokje over
Begrijpelijke taal zou een
voortdurend aandachtspunt moeten
zijn van alle overheidsinstellingen in
het hele Nederlandse taalgebied.
Het Netwerk Begrijpelijke Overheid
wil daar invulling aan geven. Op 10
november 2016 vond in museum
De Speelklok in Utrecht de
startbijeenkomst plaats. Aan het
einde van de bijeenkomst werd de

Gouden Veer voor de beste
overheidsbrief in Nederland
uitgereikt, in het kader van de
Nationale Schrijfwedstrijd.
Lees verder >
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> Profiel aanpassen

Begrijpelijke taal
Brochures over gezondheid, bijsluiters,
hypotheekvoorwaarden,
overheidsformulieren: ze zijn vaak
moeilijk te begrijpen voor de burger.
Binnen het programma Begrijpelijke
taal vindt onderzoek plaats naar
factoren die de begrijpelijkheid van
communicatie beïnvloeden. Bovendien
wordt onderzocht hoe deze inzichten in
effectief advies kunnen worden omgezet.
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