Redactierichtlijnen The Accountables
Je wilt een bijdrage leveren aan studentenplatform “The Accountables” en je stem laten horen. Waar
moet je rekening mee houden voor je aan de slag gaat?
Ten eerste
• Houd bij het schrijven het doel van je artikel voor ogen. Liefst een doel, een boodschap, een
publiek.
• Wees in je bijdrage duidelijk over dat doel: is dit een opinie, een analyse, of een nieuwsbericht?
Tips
• Schrijf leesbaar en toegankelijk.
• Val met de deur in huis. Een lezer beslist in de eerste alinea of hij/zij doorleest of niet. Begin met
een actueel voorbeeld of een persoonlijke anekdote.
• Vermijd jargon en moeilijke constructies.
• Spreek de lezer rechtstreeks aan.
• Verdeel de tekst in korte paragrafen en voeg korte tussenkoppen toe.
• Gebruik alleen Engelse termen als er geen Nederlands alternatief is.
• Maak zinnen niet te lang maar knip ze op.
• Verwijs naar personen met hun voor- en achternaam.
• Gebruik de actieve vorm in plaats van de lijdende vorm. Dus niet ‘door Nyenrode is een cursus
georganiseerd’ maar ‘Nyenrode organiseert een cursus .
• Gebruik gewone woorden. Niet ‘Dient te…’ maar ‘moet’.
• Formuleer bondig. Niet ‘op grond van het voorgaande kunnen we concluderen’ maar ‘uit het
voorgaande blijkt’ of nog korter ‘hieruit blijkt’ of ‘zo ziet u..’.
• Geef (echte of fictieve) voorbeelden uit de praktijk.
• Vermeld namen van organisaties en begrippen altijd de eerste keer voluit en vervolgens met hun
afkorting.
• Gebruik opsommingen met bullets of genummerde lijstjes.
• Vermeld bij het noemen van een artikel altijd even waar het ook alweer over gaat en verwijs er zo
mogelijk naar met een link.
Lengte
Bij artikelen voor een website geldt de stelregel: houd het kort. Maximaal 500 woorden. Schrap! Kill
your darlings!
Aanlevering tekst
• Lever je bijdrage aan als platte tekst.
• Vermeld altijd de voornaam en achternaam van de auteur(s).
Eindredactie
De webbeheerder bewerkt alle artikelen. Meestal gaat het om taalkundige en/of spellingscorrecties.
De webbeheerder heeft ook het recht om artikelen in te korten en bepaalt de kop.
Hij of zij overlegt bij ingrijpende wijzigingen. Bij gebruik van anonieme bronnen moet je de
webbeheerder inlichten over wie de bron is. Probeer zoveel mogelijk anonieme bijdragen te vermijden.
Het forum heet niet voor niets ‘The Accountables’!
Probeer je tekst met plezier te schrijven, dat komt over op de lezer.
En natuurlijk veel succes gewenst!

