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HANDLEIDING TOELATINGSPROCEDURE TEKSTNET 

 

Het aspirant-lidmaatschap is een voorpost van het lidmaatschap van Tekstnet. Om lid te 

worden, doorloop je de toelatingsprocedure: je stuurt twee van je allerbeste teksten in. 

Deze worden beoordeeld door twee ervaren Tekstnet-leden. Dat gebeurt volgens een 

vast protocol, aan de hand van het CCC-model van Jan Renkema.  

In deze handleiding lees je hoe de toelatingsprocedure van Tekstnet in zijn werk gaat en 

hoe je je erop kunt voorbereiden. 

 

 

LEES DIT EERST… 8 TIPS 

 

Waarom onderstaande tips? De toelatingsprocedure is pittig. Het is geen wassen neus, ook niet 

voor ervaren collega’s. Tekstnet heeft strenge kwaliteitscriteria en wil dat de leden daar ook echt 

aan voldoen.  

 

1. Planning 

Neem de tijd om je voor te bereiden op de toelatingsprocedure. Uiterlijk vier weken voor het einde 

van je eerste jaar als aspirant-lid moet je teksten ingestuurd hebben. Gebruik die tijd goed door je 

werk af en toe te evalueren. Dat kan ook met een coach van Tekstnet. 

 

2. Lees zorgvuldig 

Neem alle instructies door, zodat je van tevoren weet wat je kunt verwachten. Kijk ook naar het 

CCC-model en het beoordelingsformulier (zie verderop in deze handleiding). Dan weet je hoe de 

beoordelaars te werk gaan en kun je daarop anticiperen. 

 

3. Het belang van het CCC-model 

Het CCC-model van Jan Renkema dient als kader. Het is niet meer dan een instrument waarmee 

verschillende mensen over een tekst kunnen spreken. De analyse en het oordeel zijn natuurlijk 

subjectief. Vandaar dat twee beoordelaars onafhankelijk van elkaar aan het werk gaan met je 

teksten. Bedenk dat het belangrijkste criterium is: communiceert deze tekst met de doelgroep? 

 

4. Je beste werk 

Stuur absoluut je beste werk in. De twee ingestuurde teksten moeten redelijk recent zijn: je moet 

ze in het afgelopen jaar hebben geschreven.  

 

5. Welk tekstdeel? 

Als je een omvangrijke tekst instuurt, zoals een boek of een lijvig rapport, geef dan aan welk deel 

je ter beoordeling instuurt. Uiteraard kies je ook hier het best geslaagde hoofdstuk of artikel.  

6. Betaalde opdrachten 

Het werk moet ook geaccepteerd zijn, dat wil zeggen: de opdrachtgever heeft ervoor betaald. Je 

mag maximaal één vrijwilligersklus insturen, op voorwaarde dat deze tekst daadwerkelijk wordt 

gebruikt door je opdrachtgever. 
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7. Diverse tekstsoorten 

De teksten die je instuurt moeten verschillend zijn. Dus niet twee interviews of twee 

achtergrondreportages. En ook niet: twee producties voor hetzelfde platform, bijvoorbeeld een 

artikel en een interview in hetzelfde magazine. Twee teksten voor dezelfde opdrachtgever 

(bijvoorbeeld een website en een brochure) mag wel, mits ze over verschillende onderwerpen 

gaan. Het doel van deze diversiteit is dat de beoordelaars kunnen zien dat je in staat bent te 

schrijven over verschillende onderwerpen, voor diverse doelgroepen en in diverse genres. 

 

8. Geef uitgebreid informatie 

Vul het productformulier (de toelichting op je teksten) zo uitgebreid mogelijk in. Op het 

productformulier kun je iets laten zien van je analysevermogen en adviesvaardigheid, belangrijke 

competenties van een tekstschrijver.  

De perfecte (opdracht)tekst bestaat niet. Er zijn bijna altijd belemmeringen in het traject. Geef aan 

welke lastige zaken je bent tegengekomen en hoe je die hebt opgelost. Wat zijn de compromissen? 

Licht de keuzes toe die je moest maken bij het schrijven van de tekst. Zo geef je er blijk van na te 

denken over je opdracht. Denk aan: 

 doel, doelgroep. Vertel hier meer over dan één woord. Geef bijvoorbeeld aan wat jouw 

aanvankelijke gedachten waren bij het briefinggesprek. En heeft de doelgroep een heel 

specifiek jargon? Meld dat in je productformulier. 

 communicatie met de opdrachtgever. Hoe verliep de briefing? Wat waren de verwachtingen van 

de opdrachtgever? Moest je die nog bijstellen met een advies? Is de opdracht tussentijds nog 

aangepast? Zijn doel of doelgroep tijdens het traject nog gewijzigd? Verliep het project soepel 

of waren er meningsverschillen over de tekst? Schrijf het op! De beoordelaars houden rekening 

met de omstandigheden waaronder een tekst totstandgekomen is. 

 

 

Veel succes! 
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DE TOELATINGSPROCEDURE VAN A TOT Z 

 

Wie zich als tekstschrijver aanmeldt bij Tekstnet wordt eerst aspirant-lid. Van het aspirant-lid 

verwachten we dat hij of zij betaalde werkervaring heeft als tekstschrijver en dat hij of zij 

verschillende tekstsoorten beheerst.  

Ben je nog niet zo ver en denk je erover om tekstschrijver te worden, dan is het aan te raden om 

een hbo-opleiding te volgen (communicatie, bedrijfsjournalistiek, bedrijfscommunicatie). Als je 

enige ervaring hebt of al hoger opgeleid bent, kun je ook voor een bureau gaan werken om je 

intern te laten opleiden tot redacteur of tekstschrijver. 

Het aspirant-lidmaatschap duurt maximaal vijf jaar. Binnen deze vijf jaar heeft het aspirant-lid 

twee keer de mogelijkheid zonder extra kosten de toelatingsprocedure te volgen. De eerste van 

deze twee gratis aanbiedingen moet in het eerste jaar van het aspirant-lidmaatschap gebruikt 

worden. Als niet in het eerste jaar van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, vervalt die. In 

uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap) kan hiervan worden afgeweken.  

Hierover beslist het bestuur. De tweede gratis aanbieding mag op een zelf gekozen tijdstip worden 

gebruikt binnen die vijf jaar.  Voor een eventuele derde, vierde of vijfde deelname aan de 

beoordelingsprocedure betaalt het aspirant-lid zelf de kosten. Na vijf jaar stopt het aspirant-

lidmaatschap automatisch en kan het aspirant-lid desgewenst overstappen op het 

buitenlidmaatschap.   

 

Waarom een toelatingsprocedure? 

Tekstnet hanteert een toelatingsprocedure voor het lidmaatschap om te kunnen garanderen dat de 

leden vakinhoudelijk aan een hoge kwaliteitsstandaard voldoen. Opdrachtgevers mogen van een 

Tekstnet-lid verwachten dat hij of zij goed werk aflevert. Daartoe heeft de vereniging ook heldere 

standaarden geformuleerd, zoals de kwaliteiten van een Tekstnet-tekstschrijver, een checklist voor 

de briefing en leveringsvoorwaarden (zie www.tekstnet.nl).  

Voor het beroep tekstschrijver bestaan geen diploma’s. Het is een vrij beroep. Daarom hebben we 

ervoor gekozen om tekstschrijvers die lid willen worden te beoordelen op basis van de kwaliteit van 

in opdracht gemaakte teksten.  

 

Hoe verloopt de toelatingsprocedure? 

Uiterlijk vier weken voor het einde van je eerste jaar als aspirant-lid moet je werk ingestuurd 

hebben voor de toelatingsprocedure. Als de beoordeling negatief uitvalt, kun je je aspirant-

lidmaatschap met maximaal vier jaar verlengen. Die tijd kun je dan gebruiken om verder te werken 

aan de kwaliteit van je teksten.   

 

 Wil je werk insturen, stuur dan eerst een e-mail naar het secretariaat van Tekstnet (Carla 

Franken, bericht@tekstnet.nl).  

 Kies zorgvuldig twee verschillende, goede voorbeelden van eigen werk (alleen Nederlandstalige 

tekst). Zie verder onder het volgende kopje.  

 Vul bij elk van de twee teksten een afzonderlijk productformulier in. Hierop kun je de 

totstandkoming van de teksten uitgebreid toelichten. 

 Vul daarnaast een aanmeldingsformulier in.  

mailto:bericht@tekstnet.nl
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 Je stuurt het geheel in tweevoud naar de coördinator van de toelatingsprocedure. Dus twee in 

opdracht gemaakte teksten in tweevoud, per tekst een volledig ingevuld productformulier in 

tweevoud, en het aanmeldingsformulier in tweevoud.  

 De coördinator zet het werk uit bij twee beoordelaars. Deze komen uit een pool van ervaren 

Tekstnet-leden.  

 De beoordelaars bestuderen onafhankelijk van elkaar beide teksten aan de hand van een 

beoordelingsformulier (zie verderop in dit document.) De beoordelaars vullen ieder voor zich bij 

iedere tekst een beoordelingsformulier in. Pas daarna hebben zij contact met elkaar. Zij 

vergelijken en bespreken hun bevindingen en komen dan samen tot een eindoordeel. Dit 

eindoordeel rapporteren zij aan de coördinator. Zowel bij een positief als bij een negatief 

eindoordeel krijg je inhoudelijke feedback op het ingezonden werk. Je kunt dan zien hoe het 

oordeel tot stand is gekomen. 

 Wanneer de beoordelaars zich op grond van de ingezonden teksten nog geen goed oordeel 

kunnen vormen, vragen ze een derde tekst op. Dit gebeurt bijvoorbeeld als beide teksten heel 

verschillend zijn van kwaliteit of als een tekst te kort is of om een andere reden moeilijk te 

beoordelen is.  

 Wanneer de beoordelaars het niet met elkaar eens kunnen worden, wordt een derde 

beoordelaar ingeschakeld. Komen ze er dan nog niet uit, dan beslist het bestuur (conform de 

statuten). 

 Herkansen is mogelijk. Wie in een eerste toelatingsprocedure wordt afgewezen als lid van 

Tekstnet, kan daarna nog vier jaar aspirant-lid blijven en in die periode nogmaals werk 

insturen.  

 Denk je dat de procedure niet juist gevolgd is, of heb je andere klachten over de procedure, 

stuur dan een mail naar het bestuur van Tekstnet (bericht@tekstnet.nl). 

 

Teksten die je kunt insturen 

 Stuur teksten in die in opdracht zijn gemaakt, dus geen ‘vrij’ werk. 

 Stuur je beste teksten in. 

 Kies twee verschillende tekstsoorten van verschillende lengte en bestemd voor verschillende 

doelen en doelgroepen. 

 De teksten moeten geaccepteerd en betaald zijn door de opdrachtgever en in de afgelopen 

twaalf maanden geschreven zijn. 

 Je mag eventueel één vrijwilligersklus insturen, op voorwaarden dat het een tekst is die in 

opdracht is gemaakt.  

 Stuur de teksten op in de vorm waarin ze gepubliceerd zijn. Bij een webtekst verwijs je naar 

een url en stuur je printjes mee. 

 Selecteer teksten die een goed beeld geven van je kwaliteiten als tekstschrijver. 

 

Beoordelingssystematiek 

Bij onze beoordeling volgen we de systematiek van het CCC-evaluatiemodel van Jan Renkema (zie 

diens Schrijfwijzer, Sdu, 2012). De beoordelaars analyseren de teksten aan de hand van een 

checklist die op het CCC-model is gebaseerd: het beoordelingsformulier. Zie bijlage de bij deze 
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handleiding. Houd hier rekening mee door de teksten die je wilt insturen zelf aan het CCC-model te 

toetsen.  

 

LET OP! Sowieso is het goed als je op het productformulier uitgebreid toelicht onder welke 

(zakelijke) omstandigheden de tekst tot stand is gekomen. Voor mogelijke tekortkomingen zijn 

misschien goede verklaringen. Weinig teksten blijken bij analyse perfect te zijn. 

 

 

 

VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE TOELATINGSPROCEDURE  

 

Waarom is de toelatingsprocedure zo streng? 

Het beroep van tekstschrijver is geen beschermd beroep. Iedereen kan zich zo maar tekstschrijver 

noemen. Tekstnet biedt met de strenge kwaliteitstoets haar leden de mogelijkheid zich te 

onderscheiden in de markt. 

 

Is er één gouden tip om er vlot doorheen te komen? 

Dé tip is: overleg met een collega voordat je werk instuurt. Samen met een doorgewinterde tekst-

collega kun je a. werk selecteren, b. het productformulier invullen en c. een proefbeoordeling doen 

aan de hand van het CCC-model. Je kunt ook een coach van Tekstnet raadplegen. Stuur dan een 

mail naar Sasja Nicolaï, coördinator coaching: sasja@nicolaitekstwerk.nl).  

Zie verder de tips.  

 

Tot mijn verbazing ben ik er niet doorheen gekomen. Zo jagen jullie me weg… 

Er is altijd een herkansing mogelijk! Je kunt na het eerste jaar nog vier jaar aspirant-lid zijn en 

binnen die periode zo vaak deelnemen aan de beoordelingsprocedure als je zelf wilt. De tweede 

aanbieding is gratis. Voor een derde, vierde of vijfde deelname aan de beoordelingsprocedure 

betaal je zelf de kosten. De toelatingsprocedure is een soort examen. De drempel is hoog omdat 

het wat Tekstnet betreft om een beroepskwalificatie gaat. Met geringe middelen en 

vrijwilligerswerk kunnen we opdrachtgevers die op de site een tekstschrijver zoeken ook echt 

kwaliteit garanderen. 

 

Tekstschrijven is één aspect. Kwaliteit zit ook in deadlines kunnen halen en dergelijke. 

Dat klopt. De procedure heeft zich beperkt tot de tekstkwaliteit. Overigens is ook hier sprake van 

een deadline. De eerste van de twee gratis aanbiedingen voor deelname aan de 

beoordelingsprocedure moet in het eerste jaar van het aspirant-lidmaatschap gebruikt worden. 

Gebeurt dat niet, dan vervalt die. Door op tijd je teksten in te sturen laat je zien dat je je werk 

kunt organiseren. Beschouw Tekstnet als een opdrachtgever, die wil zijn teksten ook op tijd binnen 

hebben. Je staat er nog van te kijken hoeveel aspirant-leden die deadline nipt of niet halen… 

 

Waarom moet ik een volledig vormgegeven tekst insturen, als jullie toch de vormgeving 

niet mee beoordelen? 
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De beoordelaars willen een eindproduct kunnen beoordelen. Soms heeft de opdrachtgever er nog 

wat aan veranderd. Dat geeft niet, want dat kun je aangeven op het productformulier. Het is juist 

interessant voor de beoordelaars om te weten hoe je daarmee omgaat: ben je er tevreden over, 

heb je geprobeerd om het tegen te houden, etc. Bovendien hebben sommige tekstschrijvers ook 

invloed op de vormgeving. 

Een andere reden is dat de beoordelingscommissie met regelmaat Word-documenten ontving waar 

nog geen eindredactie op was gedaan voor spelling, stijl en grammatica. Zulke teksten beschouwen 

we bij Tekstnet als halffabrikaten (die we dus nog niet kunnen beoordelen). 

 

Ik vind het onzin om zo’n productformulier in te vullen. Een goede tekst spreekt toch 

voor zich? 

Niet iedere tekst is goed voor ieder doel en iedere doelgroep. Een fantastische snelle tekst kan 

helemaal de plank misslaan bij de verkeerde doelgroep. Over de keuze van een geschikte lijkkist 

kun je bijvoorbeeld een cabarettekst schrijven (voor het jaarlijkse congres van 

begrafenisondernemers), maar die is vast niet geschikt voor familieleden die een kist voor hun 

dierbare overledene willen uitzoeken. Om die reden willen de beoordelaars het naadje van de kous 

weten. Pas als zij de hele context van het schrijfproces kennen, kunnen zij een oordeel vellen over 

het eindproduct. 

 

Ik ben al twintig jaar tekstschrijver. Mijn opdrachtgevers zijn tevreden en betalen grif. 

Toch ben ik niet door de toelatingsprocedure gekomen. Dat klopt toch niet?! 

Juist ervaren collega’s onderschatten de toelatingsprocedure. De beoordelaars kijken niet naar het 

aantal jaren ervaring, maar puur naar de twee teksten en het productformulier. Ervaren collega’s 

hebben wel eens de neiging om willekeurige recente teksten in te sturen (in plaats van hun beste 

werk) of het productformulier heel summier in te vullen (in plaats van inhoudelijke informatie over 

het verloop van de opdracht te geven).  

 

Volgens mij heeft de beoordelaar zijn of haar smaakvoorkeur laten meewegen in de 

beoordeling. 

Dat is niet de bedoeling. Er kijken altijd twee beoordelaars naar je teksten. Als een van de twee te 

veel op zijn of haar smaakopvatting leunt, zal de andere beoordelaar zijn of haar collega daar over 

het algemeen in corrigeren.  

 

Ik ben het niet eens met het eindoordeel. 

Als je eraan twijfelt of de beoordeling op een goede manier tot stand is gekomen, kun je een mail 

sturen naar het bestuur (bericht@tekstnet.nl). Het bestuur bekijkt of de procedure op de juiste 

manier is gevolgd en of de formulering behoorlijk is.  
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Bijlage: Het beoordelingsformulier  

 

Naam inzender:  

Titel tekst:  

Datum beoordeling:  

 

Eerste fase beoordeling  

 

1. Eerste indruk 

Lees eerst de te beoordelen tekst door. Formuleer je eerste indruk in enkele trefwoorden.  

 

2. Communicatie 

In hoeverre bereikt de tekst - naar jouw inschatting - de doelgroep? Worden ook de 

‘onderwaterdoelen’ bereikt?  

 

3. Creativiteit 

Hoe beoordeel je de creatieve inbreng van de tekstschrijver? Kijk hierbij niet alleen naar de 

formulering (het ‘taalspel’) maar ook naar teksttype, inhoud en structuur. Heeft de tekstschrijver 

een gedurfde invalshoek gekozen?  

 

4. Concept 

In hoeverre is de tekst geschreven vanuit een totaalconcept of bladconcept, eventueel in 

samenhang met vormgeving? Hoe beoordeel je de inbreng van de tekstschrijver bij dit concept? 

Sluit het concept aan bij doel en doelgroep? 

 

5. Adviesvaardigheid 

Hoe beoordeel je de adviesvaardigheid van de tekstschrijver? Gebruik hiervoor de informatie van 

het productformulier. 

 

 

Tweede fase beoordeling - aan de hand van het CCC-model 

 

6. Teksttype  

 In hoeverre is het gekozen teksttype geschikt voor het communicatiedoel en de doelgroep?  

 Hoe consequent heeft de tekstschrijver de kenmerken van het teksttype toegepast?  

 Heeft de tekstschrijver de kenmerken van het teksttype correct toegepast? Geef een 

toelichting. 

 

7. Inhoud 

 Hoe relevant is de informatie naar jouw inschatting voor het doel en de doelgroep?  

 Klopt de hoeveelheid informatie met het doel en de doelgroep?  

 Bevat de tekst tegenstrijdigheden en onduidelijkheden? Zo ja, welke? 

 Is de informatie naar jouw inschatting juist? Motiveer je antwoord. 
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8. Structuur 

 In hoeverre past de gekozen structuur (volgorde en samenhang van informatie) bij het doel en 

de doelgroep? Beoordeel inleiding, alinea-indeling, niveaus in de tekst, samenvatting, koppen 

en kaders.  

 Zijn de gekozen structuurelementen consequent toegepast? Noem een paar voorbeelden uit de 

tekst. 

 Gebruikt de tekstschrijver de juiste verbindings- en verwijswoorden om de samenhang tussen 

zinnen en alinea’s aan te geven? Licht je antwoord toe met voorbeelden. 

 

9. Formulering 

 In hoeverre past de formulering bij het doel en de doelgroep? (Is de formulering begrijpelijk, 

nauwkeurig, bondig, aantrekkelijk?)  

 Gebruikt de tekstschrijver de stijlkenmerken consequent? Licht je antwoord toe met 

voorbeelden.  

 Kloppen de zinsbouw en de woordkeuze? Licht je antwoord toe met voorbeelden. 

 

10. Presentatie 

 In hoeverre past de presentatie van de tekst bij het doel en de doelgroep?  

 Hoe zijn de tekst en de vormgeving op elkaar afgestemd? (De vormgeving alleen mee laten 

wegen als de tekstschrijver hier invloed op heeft gehad.) 

 Zijn de regels voor spelling en interpunctie goed toegepast? 

 

 

Derde fase van de beoordeling 

 

11. Samenvattende beoordeling van de tekst 

 Wat zijn de sterke en zwakke punten van de tekst?  

 Zou je zo’n tekst zelf naar een opdrachtgever sturen? Waarom wel of niet? 

 Welke punten wegen het zwaarst? 

 Heeft de tekst voldoende kwaliteit? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

 

12. Aanbevelingen 

 Welke vaardigheden zou de tekstschrijver nog verder moeten ontwikkelen?  

 


