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Voorwaarden voor een goede website 
Een website moet aan heel wat eisen voldoen. Deze checklist helpt je te controleren of jullie 
site voldoet. 
 
Doelgroep en doel  
1 Wat is de doelgroep van jullie website? 
2 Is de site voldoende op deze doelgroep afgestemd? 
3 Wat is het doel van jullie website? 
4 Is de site voldoende op dit doel afgestemd? 
5 Bevat de website, gezien het doel en de doelgroep, de juiste informatie (en niet te 

veel of te weinig)? 
 

Structuur van de site 
6 Heeft de site een logische structuur? 
7 Bevat de site niet te veel lagen (bij voorkeur 2 tot 4)? 
8 Is de site geordend volgens een passend en consequent indelingsprincipe? 
9 Bevat de homepage in ieder geval: 

o een korte beschrijving van de organisatie  
o een klikbare inhoudsopgave 
o een zoekfunctie? 

10 Werken de links en staan ze zoveel mogelijk onder of naast de tekst? 
11 Zijn de titels van de pagina�s concreet, eenduidig en ladingdekkend?  
12 Kan elke lezer zijn informatie snel genoeg vinden? 
 
Structuur van de pagina 
13 Heeft de pagina een heldere titel? 
14 Heeft de pagina een lead met de belangrijkste informatie erin? 
15 Heeft de pagina een inhoudsopgave met interne links (alleen nodig bij pagina�s langer 

dan een beeldscherm)? 
16 Heeft de pagina een logische structuur? 
17 Bestaat de pagina uit korte tekstblokken met kopjes erboven en witregels eromheen? 
18 Begint elk tekstblok met de belangrijkste informatie? 
19 Staan er voldoende verbindingswoorden in de tekst? 
20 Staan er, waar mogelijk, opsommingen in de tekst? 
21 Is de pagina niet langer dan 9 tekstblokken? 
22 Staan er voldoende afbeeldingen op de pagina? 
23 Zijn deze afbeeldingen informatief, duidelijk en ondertiteld? 
 
Schrijfstijl 
24 Heeft de tekst de juiste woordkeus: concreet, eigentijds en begrijpelijk? 
25 Zijn de zinnen niet te lang? 
26 Staat in de zinnen de kern voorop? 
27 Zijn de zinnen niet te ingewikkeld? 
28 Is het taalgebruik persoonlijk en actief? 
29 Staan er geen overbodige woorden of constructies in de tekst? 
30 Is de tekst correct? 
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Als er �papieren� teksten op de site staan� 
31 Worden deze goed ontsloten door in- en externe links, een inhoudsopgave en een 

samenvatting? 
32 Zijn brochures herschreven voor het web? 
 
(Bron: Schrijven voor het beeldscherm, juni 2001. ISBN 90 12 08972 7) 
 


