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Titel en koppen 
 

Stel je bij het schrijven van je titel en koppen (boven je alinea’s), de volgende vragen: 

1 Zou iemand mijn titel of “kop” in Google intoetsen? Zo ja, dan krijg je meer 

zoekverkeer. 

2 Worden mensen nieuwsgierig van mijn titel en/of kop? Dan wordt er vaker op geklikt. 

3 Is mijn kop kort en krachtig? Is je kop langer dan 57 tekens, dan verdwijnt hij uit de 

zoekresultaten. 

4 Is mijn kop duidelijk? Dat is belangrijk; als mensen geen idee hebben waar ze op 

klikken, komen ze niet op de site terecht. 

5 Zet ik gevoelens in? Als je met je kopje aan verlangens van mensen raakt, zal het ze 

meer aanspreken. Emotie werkt 

6 Bevat mijn kop populaire woorden? Zo niet, verwacht dan weinig resultaat op Google. 

 

Hier staat een voorbeeld van een goed ingedeeld artikel. 

 

Inleiding 
 

Elke blog begin je met een inleiding. Hier wat dingen die je je af moet vragen als je een inleiding 

schrijft:   

1 Raak ik mijn lezers? Doe dit door een vraag te stellen in je inleiding. 

2 Is het beknopt? Kom zo snel mogelijk tot het thema van je artikel. Twee of drie alinea's 

is lang zat. 

3 Geeft de inleiding een gedetailleerd beeld van het stuk? Als mensen je inleiding lezen, 

moeten ze al weten of dit stuk iets voor hen is. 

3 Zit er een plaatje bij? Begin je artikel met beeld. Een plaatje of een video, iets waardoor 

de mensen verder lezen. (Voor iedere afbeelding geldt tegenwoordig dat je de bron erbij moet 

vermelden. Dus a.u.b. naamsvermelding fotograaf en link naar website waar je de rechtenvrije 

foto gevonden hebt in je artikel aanbrengen). Hier vind je een overzicht van websites waar je 

rechtenvrij foto’s kunt downloaden 

 

 

Hoofdtekst 
 

Let tijdens het schrijven op het volgende: 

1 Is de alinea langer dan vijf regels? Zorg dat je alinea's nooit 

langer zijn dan 5, 6 regels. Wordt het langer, dan wordt het te veel. 

2 Maak ik er een gesprek van? Gebruik de woorden “jij” en “ik” in 

je tekst en creëer zo de illusie van een gesprek. 

3 Staan mijn vragen schuingedrukt? Met schuingedrukte vragen 

komt je tekst veel persoonlijker over. 

4 Vertel ik een verhaal? Als je ze niet vasthoudt, raak je de lezers 

kwijt. Hou ze vast met een verhaal. 

5 Gebruik ik multimedia om mijn inhoud over te brengen? Maak 

je bericht aantrekkelijker met grafieken, plaatjes, film of audio. 

 

http://www.nieuwetijdskind.com/ruimte-eigenheid-huidige-basisschool/
http://www.pepermunt.net/foto/gratis-fotos.html
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6 Is de tekst beknopt? Draai je te veel om de kern, dan leest niemand je stuk. 

7 Ben ik een ‘wijsneus’? Moeilijke woorden en een neerbuigende toon zijn een garantie 

voor afhakende lezers. 

8 Haal ik de actualiteit erbij? Gebruik eventueel 'trending' onderwerpen van Google en 

Facebook zodat je bericht meer bezoek oplevert. 

9 Welke emotie roep ik op? De inhoud van je tekst mag mensen aan het lachen, of kwaad, 

maken. Zet emoties in om je lezer aan het stuk te binden, net zoals een soapserie dat doet. 

10 Is de lay-out in orde? WordPress biedt een breed scala aan opties als opsommingtekens 

en vetgedrukt om je inhoud op de juist manier aan de man of vrouw te brengen. Gebruik die ook. 

11 Kan ik iemand er in linken? Soms is het nuttig om een link naar een derde partij in je 

stuk op te nemen, zodat die je materiaal zullen overnemen. 

12 Maak ik gebruik van “experts” in mijn tekst? Met citaten en verwijzingen wordt je 

tekst geloofwaardiger en krijgt het een extra platform via die experts. 

13 Staaf ik mijn beweringen? Je kunt niet zomaar wat roepen en verwachten daarmee weg 

te komen. Laat op een heldere manier je bewijzen zien. Dit komt jouw geloofwaardigheid ten 

goede 

 

Conclusie 
 

Vraag je tijdens de afronding van je tekst af: 

1 Heb ik afgesloten met een open vraag? Dit is een goede manier om reacties op te 

roepen. Zeker als je de vraag schuin drukt. 

2 Heb ik mijn stuk goed kunnen samenvatten? Zorg ervoor dat in je conclusie je tekst 

goed weerspiegeld wordt. 

3 Is mijn samenvatting korter dan 200 woorden? Zeg je meer, dan zeg je teveel. Het 

liefst zit je op 100-150 woorden. 

4 Ruimte om verder te lezen? Zorg dat je bericht de discussie niet dichtgooit, maar nodig 

uit tot verder gesprek. 

5 Moedigt mijn conclusie aan het hele stuk te lezen? Sommigen lezen eerst de 

samenvatting en als die hen aanstaat pas de rest van je stuk. 

 

Grammatica en Spelling 

Heb ik de spellingcontrole gebruikt & de juiste grammatica? Heb je het artikel  nagelezen ? 

Vaak helpt het om even wat afstand van je artikel te nemen en/of een ander mee te laten kijken. 
 

 

Wij hopen dat je deze tips nuttig vond.Mocht je nog vragen hebben dan kun je die stellen aan 

onze redactie:  redactie@nieuwetijdskind.com  
 

mailto:redactie@nieuwetijdskind.com?subject=Blog-artikel

