
 

Direct duidelijke taal voor 

juristen 
 

Inleiding 
Jouw organisatie schrijft direct duidelijke taal. Maar jij 

vindt het maar knap lastig om juridische teksten direct 

duidelijk te schrijven? Dan is deze cursus wat voor jou! 

In de praktijk horen we het vaak: ‘Direct duidelijke taal: 

prima, hoor. Maar niet voor juristen. Juridische taal is 

nou eenmaal niet eenvoudig op te schrijven. Want dan 

lopen we een juridisch risico.’ Begrijpelijk, maar wel 

onjuist. Want ook juridische teksten kun je zó schrijven 

dat een lezer met een wat lager taalniveau ze kan 

begrijpen. Zónder afbreuk te doen aan het juridische 

gehalte, en dus zónder juridisch risico. Integendeel: 

begrijpelijker schrijven vermindert het juridisch risico! 

Bijkomend voordeel: je krijgt veel minder vragen over 

jouw teksten. 

Onder leiding van een trainer die zelf jurist én 

voormalig taalcoach is, ga je aan de slag met je eigen 

teksten. 

 

 

Doelgroep 
De cursus is interessant voor iedereen die juridische 

teksten in direct duidelijke taal wil leren schrijven. 

 

 

Leervorm 
De cursus bestaat uit een groepsles van een dag, die 

klassikaal op locatie wordt aangeboden. 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen 

delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen 

onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. 

 

 

Programma 
• De basisregels van klare taal 

• Toepassing van wat je geleerd hebt: aan de slag 

met je eigen teksten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat 
Met deze cursus 

• maak je kennis met de basisbeginselen van direct 

duidelijke taal 

• leer je zelf in direct duidelijke taal te schrijven 

• pas je wat je geleerd hebt toe op je eigen teksten 

 

Je ontvangt een bewijs van deelname. 

 

 

Studiekosten 
De kosten voor de cursus (zie website) zijn vrij van btw 

en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en 

lunchbuffet. 

 

 

Informatie en advies 
Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst 

advies? Voor meer informatie kan je contact met ons 

opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies 

op maat, passend bij jouw situatie. Je bereikt ons via 

telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te 

sturen naar academie@bendergroep.nl. 

 


