
 
Universele checklist 

 
De inhoud van een site / tekst beoordelen is een subjectieve aangelegenheid. Zaken als 
stijl, strategie en structuur zijn – naast de veelomvattende matrix - moeilijk onder te 
brengen in een compacte universele checklist. Middels onderstaande checklist toetst u 
zelf uw teksten aan de hand van enkele globale criteria. Disclaimer: deze checklist is niet 
bedoeld om het predikaat ‘goed’ of ‘slecht’ aan een webtekst toe te kennen. De checklist is 
in eerste instantie een instrument om bestaande en nieuwe webpagina’s te beoordelen en 
(waar nodig) te verbeteren. En de te-tjes, die haalt u er automatisch uit… 
 
Verwachtingspatroon 

• Voldoet de tekst / inhoud aan het verwachtingspatroon? (Inleven in de ‘wat-doelgroep’!) 
• Zo ja, hoe kan het beter? Zo nee, waarom niet? (toets aan publieksanalyse!) 

 
Strategie 

• Sluit de inhoud aan bij de primaire behoefte van de doelgroep? 
• Wat is het voornaamste doel van de zender: informeren, stimuleren of activeren? (kies de 

belangrijkste activiteit!) Wat is het doel van de ontvanger? Sluiten beide doelen aan?  
• Is in één oogopslag duidelijk wat de strategie van de beeldschermtekst is of is enig 

‘denkwerk’ vereist? In hoeverre past eventueel denkwerk bij de strategie? 
 
Structuur 

• In hoeverre kunt u uw eigen pagina nog overzien? Staat de informatie wel op de juiste 
plek? (van belangrijk naar onbelangrijk vanuit de bezoeker geredeneerd) 

• Is de structuur voorspelbaar voor de ontvanger? (bottom – up check) 
 
Schermstructuur 

• Is de schermpopbouw consequent? Staat het belangrijkste bovenin? 
• Is na het scannen van de pagina gelijk duidelijk waar de materie over gaat? 
• Is de schermopbouw logisch? (zijn interne links voorspelbaar) 
• Staat inhoudelijk het belangrijkste voor de ontvanger bovenin? 
• Is de tekst scannable? (hapklare brokken, bullets, scannen van topische zinnen, etc.)  

 
Pull / push 

• Bevat de pagina (voldoende) elementen die de bezoeker interesseren? (bijvoorbeeld in 
de vorm van toegevoegde waarde(s)...) 

• Is er sprake van push communicatie? (Duwt de aanbieder de communicatie door de strot 
van de bezoeker?) 

• Sluit de schrijfstijl aan bij de pull-invalshoek van de communicatie en is de 
aanspreekvorm correct? 

• Kunnen eventuele push-elementen omgebogen worden in pull-elementen? 
 
Interactiviteit 

• Is de interactiviteit op de pagina functioneel of dient het alleen als ‘aankleding’? 
• Is één vorm van interactiviteit verplicht voor de bezoeker om verder te komen in de 

materie? Zo ja, is dit storend? Zo nee, zijn de alternatieven voor interactiviteit toereikend? 
 
Metacommunicatie 

• Treedt de pagina ‘rechtstreeks’ in contact met de bezoeker? (Voelt de bezoeker zich 
direct aangesproken?) 

• Worden onervaren- of nieuwe bezoekers geholpen d.m.v. metacommunicatie? (expliciete 
uitleg over het functioneren van de site / interactie) 

• Bevat de pagina de juiste formuleringen, woorden, zinsdelen tbv SEO?  


