
schrijven uw onderwijsverhaal

en

Wij schrijven uw verhaal in uw:

•  jaarverslag,

•  voorlichtingsbrochures,

•  relatiemagazine,

•  persberichten, 

•  jubileumuitgave,

•  en natuurlijk op uw website.

Ook redactie en tekstadvies
Hebt u zelf een tekst geschreven: een beleidsnota, lesmodules of een 

handleiding? En wilt u die laten redigeren of corrigeren? Geen probleem, 

dat doen we graag voor u.

Of wilt u alleen tekstadvies, bijvoorbeeld over een goede structuur of 

over afstemming op uw doelgroep? Ook daarvoor kunt u bij ons terecht, 

of u nu alleen nog maar een idee hebt of al een heel concept.

En uw website?
Natuurlijk staat uw verhaal ook op uw website. Maar kan uw bezoeker  

goed vinden wat hij zoekt en is uw site nog up-to-date? 

U begrijpt, ook hierbij helpen we u graag.

Geïnteresseerd?
Zo kunt u ons bereiken: 

Aly Breemhaar (Breemhaar Tekst)

info@breemhaartekst.nl

0113 - 340 402 of 06 1 222 7 333

www.breemhaartekst.nl

Addie Roetman (Tekstaal)

tekstaal@tekstaal.nl

030 – 271 22 87 of 06 2 246 7 210

www.tekstaal.nl



Wij schrijven úw onderwijsverhaal

Hoezo schrijven wij uw onderwijsverhaal? Dat kunt u toch zelf! U schrijft 

immers als geen ander over uw onderwijs? Voor ouders en leerlingen in 

uw brochures, voor medewerkers over wat er speelt in de organisatie en 

de sector. Ook voor beleidsmakers zet u van alles op papier: pleidooien 

voor kwaliteit, voor een fatsoenlijk budget en tegen regeldruk. 

Zijn uw teksten altijd op tijd klaar, krijgt u ze moeiteloos op papier en 

merkt u dat ze goed gelezen worden? Dan hebt u ons niet nodig. Maar 

gaat dat allemaal minder makkelijk of hebben u en uw medewerkers 

simpelweg geen tijd om stukken te schrijven, dan kunnen wij u helpen. 

Schrijven met het oog op de lezer
Uw leerlingen toerusten voor hun vak, daar loopt u warm voor. Wij van 

Breemhaar Tekst en Tekstaal lopen warm voor het schrijven van uw 

verhaal daarbij: op uw website, in uw jaarverslag of uw voorlichtings-

brochure. 

Als tekstschrijvers staan we tussen u en uw lezer in. Die lezer hebben 

we constant op ons netvlies. We weten waar teksten aan moeten 

voldoen om gelezen te worden. En daar gaat het u toch ook om?

U droomt weg boven een lijvig 

beleidsrapport van uw gemeente 

en denkt: ‘Gelukkig is dat 

jaarverslag de deur uit. We 

hebben iets te veel geleund op 

het vorige, maar wie merkt dat 

en het is hier ook zo’n gekken-

huis. Nu de leerlingenbrochure 

nog. Die moeten we wel echt 

herschrijven. Oh help, de 

deadline was gisteren al.’

U bent vastgelopen in uw 

visietekst, maar dat mag 

niemand weten. Toen u beloofde 

hem te schrijven, leek het u een 

eitje. U bent verknocht aan het 

beroepsonderwijs en brengt uw 

visie in vergaderingen moeite-

loos over het voetlicht. Maar nu 

die tekst: hij lukt maar niet. U 

laat hem nog heel even liggen...

Uw roc bestaat binnenkort tien 

jaar. Uw mensen bruisen van 

energie om daar van alles voor 

te organiseren: er komt een 

graffitimuur en een picknick met 

de buurt. Maar toen u verkende 

wie er een jubileumboekje wilde 

schrijven, had iedereen het 

ineens heel erg druk...

Schakel ons gerust in als:
•  een deadline nadert,   
•  u zelf vastloopt,
•  niemand tijd heeft uw verhaal te schrijven,
•  uw tekst niet gelezen wordt.

U bent beleidsmaker en schrijft 

veel over het beroepsonderwijs. 

Volgens uw collega’s doet u dat 

prima, maar u merkt op verga-

deringen dat de mensen van de 

scholen uw teksten slecht lezen. 

Dan moet u uw verhaal ter 

plekke nog een keer samenvat-

ten. Hebt u zich daarvoor nu zo 

uitgesloofd?


