
- 8 - - 9 -

?
INNOVATIE

TAAL IS IN ONTWIKKELING. 
LOO VAN ECK | KLINKENDE TAAL DUS OOK. 

IS HET B1? DAGELIJKS STELLEN VELE  
SCHRIJVERS ZICHZELF DIE VRAAG.  

1: Klinkende Taal ontwikkelt zichzelf continu. 
Onze programma’s analyseren voortdurend teksten. We koppelen de paragrafen en zinnen 
los van de totale tekst. En de zinnen analyseren we taalkundig en redekundig, bijna zoals 
vroeger op school. En daarna analyseren we de zinnen per mogelijk taalprobleem, zoals 
passieve constructies en tangconstructies. Taaltechnologie is nooit foutloos. En altijd in 
ontwikkeling. 

Gaat dat altijd goed? Nee, want het blijven computers. Gaat er een zin mis, dan horen we 
dat graag van de gebruiker. Juist met voorbeelden van fouten kunnen we de analyse verder 
verbeteren.

Taal is namelijk complex en taal verandert. Daarom gebruiken wij nieuwe ‘machine 
learning’, zoals TensorFlow. Maar ook taalregels en natuurlijk woordenboeken. Met 
‘machine learning’ creëren we grammaticale modellen voor het Nederlands. Die modellen 
plaatsen we als blokjes achter elkaar in onze zogenaamde ‘pipeline’. Zo analyseren wij 
teksten en zinnen in verschillende stappen. Voorbeelden van grammaticale fouten helpen 
om steeds betere grammaticale modellen te creëren. 

2: Klinkende Taal koppelen we steeds vaker aan CMS-systemen.
Als uw organisatie helder wil communiceren, dan wilt u natuurlijk dat ook uw 
websiteteksten helder zijn. Klinkende Taal integreren we net zo makkelijk in uw CMS.  
Die vraag krijgen we steeds vaker. Zo kunnen uw webredacteuren de webteksten direct 
controleren op het taalniveau. En zo nodig aanpassen op basis van de tips. 

Taalniveau B1
Leestijd 2 minuten

WIJ GEVEN HET ANTWOORD! 

Een B1-woord is dus een makkelijk woord. 
Een woord dat bijna iedereen begrijpt. 
Maar óf een woord B1 is, is soms lastig te zeggen …

Daarom zijn we de website www.ishetb1.nl gestart. 
Deze site helpt schrijvers antwoord te geven op de vraag: is het B1? Blijkt het ingevoerde 
woord geen B1-woord? Dan geeft de site een begrijpelijker synoniem. Overigens staan niet 
alle woorden in het systeem achter de site. Daarom kunt u zelf ook woorden toevoegen. 
Uiteraard controleert ons team met tekstschrijvers die woorden.  Zo krijgen we met elkaar 
een steeds completer overzicht van alle B1-woorden. ■

Brand Guidelines
TensorFlow is an end-to-end open-source platform 
for machine learning. It has a comprehensive, 
flexible ecosystem of tools, libraries and community 
resources that lets researchers push the 
state-of-the-art in ML and developers easily build 
and deploy ML powered applications.

Is het B1? 
Ga naar 
www.ishetb1.nl
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3: Klinkende Taal is er nu ook voor visueel gehandicapten.
Zijn er mensen in de organisatie die niet (goed) kunnen zien? Daarvoor kunnen we 
Klinkende Taal aanpassen. Toetsencombinaties en de Windows Verteller leiden uw 
medewerkers door de applicatie.

4: Klinkende Taal controleert huisstijlafspraken van uw organisatie … 
‘Afdelingsnamen schrijven we met een hoofdletter. Klanten vousvoyeren we altijd. Onze 
productnamen korten we niet af en lichten we toe. En getallen schrijven we altijd in cijfers.’ 
Zomaar wat schrijfafspraken. Zo heeft iedere organisatie criteria waar een tekst aan moet 
voldoen om eenduidigheid te creëren in alle teksten. Dat soort huisstijlregels ondersteunen 
we ook met Klinkende Taal. 

5: … en zelfs de kernwaarden van uw organisatie!
Want naast begrijpelijkheid, eenduidigheid en foutloos Nederlands wilt u in uw teksten 
natuurlijk ook uitstralen wie u bent als organisatie. Net zoals in gesprekken. U heeft 
bijvoorbeeld ‘betrokken’ als organisatiewaarde. Of ‘transparant’. Of … U wilt dat uw teksten 
ook die uitstraling hebben. Na een vertaling van die waarden naar concrete schrijfafspraken, 
kan Klinkende Taal ook dát voor u controleren. Zo kan een medewerker een vinkje krijgen bij 
‘Deze tekst is warm genoeg’. Of juist niet, dan krijgt hij of zij een advies om dat wél voor elkaar 
te krijgen. ■

KLINKENDE TAAL BEOORDEELT DE TAAL, NIET DE INHOUD 

Een arbeidscontract langs de Klinkende Taal-meetlat in Word. 
De beschikking van de heer Toevoorden uit Utrecht nog even plakken in de webversie.  
De verwijsbrief van Jannie Egmond aan de opererend arts checken voordat de mail  
eruit gaat. 

Voorbeelden van informatie die niet ‘op straat mag komen te liggen’. 
Dus die wilt u ook niet zomaar ‘ter beschikking stellen’ aan een meetinstrument? 

Tuurlijk wel.  
Want om de veiligheid van de informatie hoeft u zich geen enkele zorgen te maken. 

Al ver voor de AVG garandeerde Klinkende Taal veiligheid. 
Veiligheid en privacy zit in ons bloed. Klinkende Taal stuurt bijvoorbeeld nooit zelf teksten op; 
dat doet de schrijver zelf met 1 druk op de knop. We willen niet weten wie de schrijver is en 
dat kunnen we dus ook niet. Dat heet ‘security-by-design’.

Klinkende Taal beoordeelt de taal, niet de inhoud en niet de schrijver. 
De schrijver is simpelweg niet relevant voor de beoordeling. En de inhoud doet er ook niet 
echt toe. Het gaat om de taal. 

U HOEFT NIET TE KIEZEN TUSSEN  
VEILIGHEID EN HELDERHEID.

Taalniveau B2**

Leestijd 2,5 minuten

schrijf heldere teksten

** Misschien vraagt u zich af waarom 
deze tekst een hoger taalniveau 

heeft dan taalniveau B1. De reden 
daarvoor is dat de lezers van onze 
nieuwsbrief, dus ook u, een hoger 

taalniveau goed en snel kunnen 
begrijpen. Wij communiceren 
daarom over het algemeen op 

taalniveau B2 (of soms op B1) met 
de contactpersonen van de 

organisaties waar we voor werken. 
We stemmen het taalniveau van 

onze teksten af op het taalniveau 
van onze klanten.


