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1. Inleiding 

Het doel van dit werk is de analyse van kwaliteit van teksten die de staat via 

regeringsinstituties voor communicatie met de burger gebruikt. Na de analyse en vergelijking komen 

mogelijke suggesties ter verbetering aan bod. 

Om de problematiek in een breder kader te plaatsen zullen aan het begin algemene aspecten 

van tekstuele communicatie besproken worden. 

Het recht op een behoorlijke communicatie is een van de grondwetten van de Europese Unie, 

en een duidelijke tekst is daar zeker een onderdeel van. 

De stand van zaken in de problematiek van opleiding tot informatieverwerking is een 

onderdeel van de regelmatige PISA-studies van OESO. Hiervan kan men afleiden welk schoolsysteem 

het meest tot lezen met begrip stimuleert. De vaardigheden die de scholieren gedurende hun opleiding 

opbouwen gebruiken ze dan hun hele leven lang. 

Het verschil tussen de informatie die de afzender wilde meedelen en de mentale constructie 

die de geadresseerde opbouwt is de oorzaak van een slechte communicatie. Het onderdeel over de 

productie en transmissie van teksten bespreekt deze problematiek. 

Het laatste aspect dat hier aan orde komt, zijn de cognitieve processen die bij het begrijpen 

van een tekst van belang zijn. De constructie en ordening van een tekst zijn belangrijke aspecten van 

het onthouden en begrijpen van tekst. 

De verbetering van administratieve communicatie is van groot belang voor beide partijen. De 

burger wil zo weinig mogelijk tijd aan administratieve taken besteden. Als de instituties goed kunnen 

zeggen, wat de burger zal doen, gaat het hele proces gemakkelijker en sneller. 

De instituties hebben ook voordelen van een goed geregelde communicatie. Als de burger 

effectief zijn zaken kan regelen, kunnen de medewerkers hun taken beter vervullen en de overige tijd 

aan verbetering van andere aspecten van hun werk besteden. 

 

1.1 Recht op behoorlijk bestuur 

Het recht op behoorlijk bestuur is een van de grondrechten van de Europese Unie.1 Elke 

burger van de EU heeft recht op een onpartijdige, billijke een binnen een redelijke termijn uitgevoerde 

behandeling van zijn zaken. 

De complete tekst van het Artikel 41 geeft geen concrete aanwijzingen wat men precies onder 

“billijke behandeling” verstaat, maar het is klaar dat een effectieve communicatie een duidelijke 

doelstelling is. 
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1.2 PISA 

PISA2 (Programme for International Student Assesment) is een grootschalig onderzoek. Het is 

een gemeenschappelijk project van de OESO, maar er doen ook partnerlanden buiten de OESO aan 

mee. 

De bedoeling van het programma is het regelmatig testen van 15-jarige scholieren om het 

onderwijsproces te analyseren en evalueren. Een van de categorieën die in de test inbegrepen is de 

functionele geletterdheid. Dit gaat verder dan alleen lezen en schrijven, de studenten moeten de tekst 

begrijpen en in staat zijn hem verder te gebruiken. De testvragen zijn in 5 niveaus ingedeeld. Zo 

kunnen de verhoudingen tussen de aantallen van respondenten die in het ene of andere niveau vallen 

geanalyseerd worden. 

Er zijn twee uitslagen verkrijgbaar waaraan alle drie in dit werkstuk opgenomen landen 

(Nederland, Tsjechië en Slowakije) deelgenomen hebben (in 2003 en 2006). Om de situatie beter te 

illustreren is ook België als een gedeeltelijk Nederlandstalig land bij inbegrepen. 
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Land Score Rank binnen OESO Rank binnen alle 
deelnemende landen 

Nederland 507 6-10 10-17 

België 501 8-13 10-17 

Tsjechië 483 16-22 22-29 

Slowakije 466 23-26 31-35 

 

De niveaus stijgen met de cognitieve complexiteit van de eigenlijke toetsen. Niveau 1 bevat de 

vaardigheid van het lokaliseren van de expliciete informatie, van begrijpen wat het hoofdthema van de 

tekst is en van het maken van een verbinding tussen de tekst en de alledaagse realiteit. 

De complexiteit stijgt tot niveau 5. Op dit niveau moet de lezer meerdere impliciete en 

buitentekstuele stukken informatie tot een uitspraak over de tekst kunnen omvormen. Het 

interpretatievermogen moet zo ontwikkeld zijn, dat de respondent kleine nuances van de woorden kan 

uitleggen en/of zeer gedetailleerd de tekst moet begrijpen. De hoogste eisen worden ook aan de 

reflectie en de evaluatie gesteld: de respondent moet kritisch een hypothese kunnen beoordelen en met 

tegenstrijdige concepten kunnen werken. 

Er wordt werk met ononderbroken en onderbroken teksten (bv. encyclopedieën) getoetst. 

Uit de resultaten blijkt dat het niveau in Nederland en België verschilt van het niveau in 

Slowakije en Tsjechië. Nederland en België scoren boven het gemiddelde van OESO, Tsjechië en 

Slowakije eronder. 

 

1.3 De productie en transmissie van teksten 

Bij het overdragen van informatie staat het probleem van de reconstructie van de originele 

mededeling centraal. Problemen bij het overdragen van informatie kunnen volgens Shannon en 

Weaver3 op drie niveaus voorkomen: 

Technisch – betreft het probleem van de juiste overdracht van symbolen  

Semantisch – betreft de mate van overdracht van de betekenissymbolen van de zender op de 

ontvanger 

Effectiviteit  – met welk resultaat, dus hoe effectief, wordt het gedrag van de recipiënt t.o.v. de 

intenties van de zender door de doorgegeven betekenis gewijzigd. 

Technische aspecten van het overdragen blijven hier buiten beschouwing. 

Het probleem van effectiviteit is eigenlijk het veld van de functionele analyse. De effectiviteit 

van informatieoverdracht en de effecten van deze informatie staan bij deze benadering centraal. 
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1.4 Cognitieve processen die betrokken zijn bij de tekstverwerking 

Lezen is een complex proces waarbij een grote hoeveelheid van factoren en processen een rol 

speelt. Bij het lezen selecteert de lezer actief relevante informatie en construeert een mentale 

representatie van de tekst. Hierbij is sprake van communicatie over en weer tussen de linguïstische 

eigenschappen van de tekst en de taalvaardigheden van de lezer. Nieuwe informatie moet met de oude 

geïntegreerd worden. Daarbij moet de lezer een consistente mentale representatie van de inbegrepen 

informatie creëren.4 

Het verwerken van de gelezen informatie vindt op meerdere niveaus plaats. Een correcte 

representatie construeert men van de afgedrukte (of van een monitor gelezen) woorden en zinnen. En 

dat globaal en lokaal. Elke tekst werkt ook met impliciete informatie, dus de lezer moet deze lege 

plekken op grond van zijn kennis van de wereld invullen. De interpretatie van een tekst vereist nog 

meer kennis en ervaring.5 

De constructie van de tekst en voorkennis zijn van groot belang bij het begrijpen en onthouden 

van de informatie van de tekst. 

Frequente aanwijzingen, verbindingswoorden en beschrijving van de algemene structuur van 

de tekst helpen bij het verwerken van de informatie. Maar aan de andere kand is een te eenvoudige 

tekst met veel expliciete informatie voor de lezer minder stimulerend en veroorzaakt een slechter 

begrip. 
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2. Methoden 

2.1 Tekstselectie 

De bedoeling van dit onderzoek is om de teksten te analyseren waarmee een doorsnee burger 

in aanraking kan komen, dus pragmatische teksten over (min of meer) normale levenssituaties. 

Juridische teksten zijn hiervan uitgesloten. Deze hebben een heel specifieke taal en ook de 

producenten ervan zijn specialisten met een adequate opleiding. In een juridische tekst moet men alle 

mogelijke dubbelzinnigheden voorkomen en daarom staat er veel expliciete informatie. Zo moet de 

tekst per definitie moeilijker te verwerken zijn. 

De hier besproken teksten komen ofwel uit het internet of het zijn kopieën van papieren 

documenten. 

De virtuele ontvanger van deze teksten is een man of vrouw die in de hoofdstad woont en 

informatie op het internet en ook in gedrukte vorm zoekt. Hij of zij is van middelbare leeftijd en het 

betreft een werknemer, d.w.z. hij of zij heeft geen eigen bedrijf. 

Geen van de teksten bevat specifieke informatie voor mannen of vrouwen, dus het geslacht 

van de ontvanger speelt geen rol. 

Na nader onderzoek van verschillende themen en teksten viel de keuze uiteindelijk op deze 

vier situaties en de ermee verbonden informatie-bronnen: 

• Hoe men bij de defensie kan beginnen te werken 

• Informatie ontvangen over een werkloosheidsuitkering 

• Informatie ontvangen over een pensioen 

• Subsidie aanvragen voor de aankoop van zonnepanelen 

De criteria voor de keuze van deze teksten zijn dat ze een reëel voorkomende situatie 

bespreken en dat ze op een vergelijkbare manier informeren. 

Onder een vergelijkbare manier verstaat men, dat de informatie door hetzelfde tekstuele 

medium aan de lezer wordt doorgegeven en dat de thema’s dezelfde informatie bespreken. 

De hier uitgevoerde analyse bevat gerukte teksten en teksten uit internetpagina’s. Twee 

thema’s hebben bijbehorende teksten op internet en twee zijn gedrukt. Een van de thema’s, namelijk 

'Werken bij Defensie' heeft in Tsjechië geen adequate tekst omdat de Tsjechische Leger dit jaar geen 

medewerkers meer rekruteert. 

Overzicht van thema’s, soorten en aantalen teksten staat in de volgende tabel: 

 

Thema Aantal gedrukte teksten Aantal teksten op internet 
Werken bij defensie 0 2* 

Werkloosheidsuitkering 0 3 

Pensioen 3 0 

Zonnepanelen 3 0 

*Op het moment van het schrijven van deze scriptie (2009) rekruteert het Tsjechische ministerie van Defensie niet 
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 2.2 Gebruikte analysemethoden 

De tekstanalyse is een linguïstisch vak en analyseert geschreven en gesproken taaluitingen. Er 

bestaan veel verschillende methoden en technieken om een tekst te analyseren. Tekstanalyse kent twee 

grote soorten analyses: globale en lokale. 

In een lokale analyse onderzoekt men kleinere eenheden van de tekst. Dat is bijvoorbeeld 

onderzoek naar terugverwijzing naar een van tevoren geschreven (of uitgesproken) woord. 

Een globale analyse onderzoekt relaties tussen opeenvolgende zinnen of globale structuren 

van een tekst.6 

De hier gebruikte analyses bekijken de teksten op globaal en op lokaal niveau. 

De methoden van de functionele, referentiële en relationele analyse zijn uit het dictaatschrift 

Syllabus Tekstanalyse7 overgenomen. 

2.2.1 Functionele analyse 

De functionele analyse is een tekstgerichte evaluatiemethode. Bij deze methode leidt een 

systematische studie van de tekst en context tot een oordeel over de kwaliteit van de tekst. 

De analyse begint met de formulering van het communicatieve doel van de tekst. Dit wordt 

gedaan door: 

• Bestudering van de context van de tekst, het in kaart brengen van de afzender, de plaats en 

manier van verschijnen, 

• globaal de tekst te bekijken en door de beoordeling van wat het onderwerp en de doelgroep is. 

 

Communicatieve en consecutieve effecten 

Teksten kunnen verschillende effecten op de lezer hebben. In de eerste plaats kunnen ze een 

effect op de attitudes, gevoelens – de cognitie van de lezer hebben.  

Als gevolg van de mentale veranderingen kan de lezer een bepaald gedrag vertonen. Hier 

kunnen wij denken aan het inkopen van een product of de uitvoering van een administratieve 

procedure. 

Als een groep lezers een gedrag op basis van een tekst gaat vertonen, spreken wij over 

veranderingen in de sociale realiteit. Deze veranderingen in gedrag kunnen nooit bereikt worden 

zonder verandering in de cognitie. 

En de cognitie kan het enige zijn waarvoor de tekst (en de schrijver) verantwoordelijk is. 

Verandering in cognitie hoeft niet per definitie tot een verandering van gedrag leiden: externe factoren 

kunnen een rol spelen (het product is bv. te duur, of de beschreven administratieve procedure is voor 

sommige burgers irrelevant). 

De beoogde verandering in de cognitie noemt men het communicatief effect, de beoogde 

verandering van gedrag is het consecutieve effect. Beide zijn onderdelen van de formulering van het 

communicatieve doel. 
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In het algemeen onderscheidt men vijf communicatieve effecten: 

Informatief  heeft effect op  algemene kennis 

Persuasief  heeft effect op  opvattingen, attitudes 

Instuctief  heeft effect op  handelingskennis 

Directief  heeft effect op  intenties 

Expressief  heeft effect op  gevoelens 

Vele teksten hebben meerdere communicatieve effecten. Deze staan altijd in een systeem: een 

effect ondersteund een ander etc. De verschillende effecten kunnen weergegeven worden in een 

hiërarchisch schema met het belangrijkste effect op de eerste plaats. 

Sommige teksten hebben een opbouw die alleen door toepassing van meerdere 

effectenschema’s weergegeven kan worden. 

De overige onderdelen van een communicatief doel zijn het onderwerp en de doelgroep. 

Het onderwerp 

Het onderwerp is waarover de tekst (of een tekstonderdeel) gaat of waarop de communicatieve 

en consecutieve effecten gericht zijn.  

De doelgroep 

De doelgroep is de groep mensen voor wie de tekst geproduceerd is. Hierbij kunnen meerdere 

aspecten van belang zijn: tijd en plaats van verschijnen, het medium en andere. Na het doorlezen van 

de tekst kan blijken dat de tekst voor iemand met wel of zonder een specifieke voorkennis bedoeld is. 

De analyse 

Pas na het bepalen van communicatieve doelen komt een gedetailleerde analyse aan bod. Deze 

bestaat uit de bepaling van de talige middelen die de auteur van de tekst inzet om het beoogde 

communicatieve doel te bereiken. 

Deze talige middelen noemt men teksthandelingen. Het zijn pogingen om een communicatief 

effect te bereiken. Bijvoorbeeld het communicatieve effect informeren kan men met beschrijven, 

bekritiseren etc. bereiken. Het beschrijven of bekritiseren is door teksthandelingswerkwoorden 

gerealiseerd. Soms zijn deze werkwoorden expliciet aanwezig (bv. hiermee willen wij u informeren...) 

of ze worden door andere talige middelen uitgedrukt. 

Hier volgt een korte opsomming van communicatieve effecten en bijbehorende 

teksthandelingswerkwoorden: 

 

Informatief beschrijven (karakteriseren, uiteenzetten) 

verslag doen (rapporteren) 

berichten (kennisgeven, aankondigen, meedelen) 

analyseren (verklaren) 
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voorspellen (weerbericht) 

Persuasief analyseren (verklaren) 

voorspellen (met een stadpunt) 

beoordelen (aanprijzen, bekritiseren, becommentariëren) 

Instructief uitleggen hoe 

Directief opdragen (bestellen, bevelen) 

verzoeken (eisen, vragen) 

aanbevelen (adviseren, suggereren) 

waarschuwen (ontraden) 

voorstellen (uitnodigen) 

oproepen 

Expressief feliciteren (gelukwensen, complimenteren) 

spijt betuigen (excuseren, verontschuldigen) 

bedanken 

  

Beoordeling van de tekstkwaliteit 

De bedoeling van de functionele analyse is de beoordeling van de tekstkwaliteit. Deze vormt 

een basis voor het formuleren van aanbevelingen ter verbetering. 

Bij het beoordelen van de kwaliteit zijn volgende punten van belang: 

• Is het voldoende duidelijk wie tot de doelgroep behoort? 

• Is het onderwerp duidelijk? 

• Is het duidelijk welke communicatieve effecten de tekst beoogt? 

• Zijn deze effecten in een of meerdere communicatief effectenschema’s weer te geven? 

• Zijn de beoogde consecutieve effecten duidelijk? 

• Staan ze in een duidelijk verband met de communicatieve effecten? 

• Zijn de communicatieve effecten voldoende om tot het beoogde consecutieve effect te leiden? 

• Zijn in de tekst voldoende teksthandelingen die de communicatieve effecten ondersteunen? 

• Zijn er niet te veel overbodige teksthandelingen die geen communicatief effect ondersteunen? 

 

2.2.2 Referentiële coherentie 

Bij referentiële coherentie gaat het om verwijzingen in een tekst. Dat, waarnaar men verwijst, 

is de referent. Er bestaan twee soorten verwijzingen: afhankelijke en onafhankelijke. 
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Afhankelijke verwijzingen kunnen niet los van de tekst begrepen worden. Het zijn bv. 

voornaamwoorden zoals hem, haar, het. De lezer moet weten waarnaar zulke woorden verwijzen, 

anders hebben deze woorden niet veel zin. 

Afhankelijke verwijzingen kunnen door middel van een voornaamwoord, lidwoord, ellips, 

substitutie of vergelijking gerealiseerd worden. Voorbeelden: 

 

Persoonlijk voornaamwoord  Piet is afwezig. Hij  is ziek. 

Aanwijzend voornaamwoord  Heb je het pakje opgehaald? 

Ja, dat heb ik gedaan. 

Bezittelijk voornaamwoord  Simone is gisteren verhuisd. 

Haar nieuwe kamer is groot. 

Lidwoord    Gisteren hebben wij spaghetti met een  

salade gegeten. Helaas was de spaghetti nog niet gaar. 

Ellips     Heb je het pakje opgehaald? 

Ja. (“dat heb ik gedaan” ontbreekt) 

Substitutie    Dit mes is te bot. Ik heb een scherper 

exemplaar nodig. 

 

Daarentegen zijn onafhankelijke verwijzingen woorden met betekenis, die naar een ander 

woord in de tekst verwijzen. Bv. het woord telefoon kan naar het woord mobieltje verwijzen, maar 

beide woorden hebben ook een betekenis op zichzelf. 

Omdat deze verbindingen met betekenisvolle woorden gerealiseerd worden, bestaan er twee 

soorten onafhankelijke verwijzigen. Een soort betreft die verwijzingen die men uitsluitend met de 

kennis van taal kan interpreteren. Bij de tweede groep is het nodig om ook kennis van de wereld te 

hebben, het is niet mogelijk om deze uitsluitend met de kennis van taal te interpreteren. 

Lexicale referentiële verbanden of verbindingen die uitsluitend met kennis van taal kunnen 

worden geïnterpreteerd, kunnen op verschillende manieren gerealiseerd worden. Bv. door een 

letterlijke of gedeeltelijke herhaling, door een synoniem (fiets/rijwiel) of een tegenstelling (wit/zwart). 

Een andere soort lexicale referentiële verbanden is het lidmaatschap in een bepaalde set 

(maandag/dinsdag, groen/geel). Deze verbindingen kunnen tussen gelijksoortige maar ook tussen 

verschillende woordtypen optreden. 

Verbanden, die men niet uitsluitend met kennis van taal kan interpreteren worden 

collocationeel lexicaal genoemd. Deze verbindingen zijn ook op betekenis van woorden gebaseerd, 

maar de verbinding is niet direct en uitsluitend met taalkennis af te leiden. Een voorbeeld: 

 

Vanochtend ben ik vroeg naar de universiteit gefietst. Ik had al om acht uur een werkcollege. 
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Problemen die door de analyse van verbindingen aangeduid kunnen worden, zijn de situaties 

waarin men een verwijzingswoord niet eenduidig een referent toekennen kan. De bedoeling van de 

referentiële coherentieanalyse is om te bepalen welke passages van een tekst interpretatieproblemen 

kunnen opleveren. Deze problemen hebben vaak verbinding met de afstand tussen verwijzingen en 

referenten of de mogelijke ambiguïteit van interpretatie. 

De afstand tussen verwijzingen en referenten is van groot belang voor de begrijpelijkheid van 

de tekst. Verbanden kunnen tussen twee opeenvolgende zinnen bestaan, dat is de zg. lokale coherentie. 

Een verband tussen zinnen die verder uit elkaar staan noemt men globale coherentie. 

In een tekst komen ook mediërende verwijzingen voor. Een voorbeeld: 

 

Jan gaf zijn vrouw een mooi cadeau. Hij deed het met veel bombarie. Hij was namelijk lang 

op vakantie. 

De hij in de tweede zin verwijst naar Jan in de eerste zin. De hij in de derde zin verwijst 

evenzo naar Jan in de eerste zin, maar doet het via de hij in de tweede zin. De hij in de tweede zin is 

een mediërende verwijzing. Bij het beoordelen van kwaliteit van een tekst is de afstand tussen 

mediërende verwijzingen van belang, niet de afstand tot de referent. 

Bij de uitvoering van referentiële noteert men alle verwijzingen, mediërende verwijzingen, 

referenten en hun afstanden in een tabel. 

De afstand wordt in aantal zinnen weergegeven. Een mediërende verwijzing is met een M bij 

de afstand aangegeven. Als het om de eerste verwijzing gaat, wordt deze met een Z aangeduid. 

Omdat dit werk Slavische en Germaanse talen vergelijkt, blijft bij deze analyse flexie buiten 

beschouwing. Dat wil zeggen dat als bv. een woord in de genitief naar hetzelfde woord in de 

nominatief verwijst, gelden deze woorden als dezelfde, dus volledig herhaald. 

De reden daarvoor os de grammaticale noodzakelijkheid van de flexie. 

 

2.2.3 Relationele coherentie 

Bij de analyse van relationele coherentie wordt nagegaan welke betekenisrelaties er tussen 

delen van de tekst bestaan. Er is sprake van relaties tussen zinnen maar ook binnen zinnen. Als deze 

verbanden niet duidelijk zijn, heeft de lezer meer moeite met het opstellen van een mentale 

representatie van de gelezen tekst. 

Relationele verbanden worden niet altijd expliciet weergegeven. Maar als dit wel het geval is, 

dan gebeurt dat door middelen van signaalwoorden. 

Er bestaan veel uiteenlopende indelingen van mogelijke betekenisrelaties tussen 

tekstonderdelen, maar ze overlappen elkaar wel enigszins. De hier genoemde indeling is gebaseerd op 



14 

drie eigenschappen van relaties tussen zinnen: causaliteit, volgorde en polariteit en is gebaseerd op de 

indeling van Sanders, Spooren en Noordman (1992)*. 

A. Causaliteit 

In de categorie causaliteit kan men relationele verbanden onder twee groepen verdeeld 

worden: causale en additieve relaties. 

Causale relaties 

Causale relaties leggen een verband tussen toestanden of gebeurtenissen waarbij een 

toestand/gebeurtenis de oorzaak is van de andere toestand of gebeurtenis. Deze relaties kunnen binnen 

zinnen, tussen zinnen of tussen grotere tekstdelen optreden. 

Bij causale relaties behoren ook middel-doelrelaties. Deze zijn weer tot oorzaak-gevolgrelaties 

terug te voeren, maar beschrijven een middel dat tot een gevolg of doel leidt. Het middel is eigenlijk 

de oorzaak. 

Een andere vorm van causale relaties zijn de argument-standpunt relaties. Hier volgt na een 

argument een standpunt en dat is herleidbaar tot een verband tussen oorzaak (argument) – gevolg 

(standpunt) relatie. 

De vierde vorm van causale relaties is de voorwaarde-gevolgrelatie. Bij deze verbinding treedt 

het gevolg op alleen in het geval dat aan de voorwaarde is voldaan. Deze relatie wordt vaak met de 

verbindingen als….dan, of alleen met als gerealiseerd. 

Additieve relaties 

Deze relationele verbanden behoren niet tot de categorie van causale relaties. De verbinding 

tussen teksten die onderling een additieve relatie hebben is minder specifiek. Vaak zijn het 

opsommingen die met woorden als ook, en, vervolgens, ten eerste, ten tweede aangeduid. 

Uit onderzoeken blijkt dat lezer beter causale dan additieve relaties kan onthouden. Een 

causale relatie is specifieker en vormt daarom een gedetailleerdere mentale representatie van de 

informatie in de tekst. 

B. Volgorde 

Een ander aspect van causale relaties is de volgorde (bij additieve relaties is de volgorde niet 

van toepassing). De meest natuurlijk volgorde bij een causale relatie is eerst oorzaak en dan gevolg. 

Voor alle varianten geldt dan: eerst datgene dat als eerste het geval is, dan datgene wat eruit 

voortvloeit. Zo is het mogelijk om bij elke causale relatie te bepalen of het om een gemarkeerde of 

ongemarkeerde volgorde gaat. 

C. Polariteit 

De derde eigenschap die ter classificatie van relationele coherentierelaties dient, is de 

polariteit. Polariteit betekent dat een relatie tussen twee tekstdelen positief of negatief kan zijn. 

                                                           
* Sanders, TJ.M., Spooren, W.P.M.  & Noordman, L.G.M. (1992). Toward a taxonomy of coherence relations. 
Discourse Processes, 15, 1-35. 
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Als een oorzaak tot het gewenste gevolg leidt is de relatie positief. Als het niet het geval is, 

noemt men deze negatieve verbinding contrastief. 

De polariteit kan ook bij additieve relaties aangeduid worden en deze worden dan 

tegenstellingen genoemd. Frequente signaalwoorden zijn maar en terwijl. 

Problemen met het interpreteren van relationele verbanden hangen met twee verschijnselen 

samen. Namelijk met de afstand van tekstdelen die samen een relatie hebben en met de aan- en 

afwezigheid van signaalwoorden. 

Het probleem van is gelegen in het feit, dat twee tekstdelen die onderling een relatie hebben, 

elkaar niet noodzakelijk opvolgen. Tussen deze twee kan een ander tekstdeel staan en dat maakt een 

tekst over het algemeen moeilijker leesbaar. 

Het markeren van relationele verbanden door middel van signaalwoorden zorgt voor een 

gemakkelijkere interpretatie van de tekst. Problemen ontstaan als in de tekst een verkeerd 

signaalwoord staat. Een verkeerd gebruikt signaalwoord kan bv. een andere relatie markeren, dan 

tussen de twee teksten werkelijk bestaat. Een ander fout is als het naar een ander tekstdeel 

(oorzaak/gevolg) verwijst, maar deze in de tekst niet aanwezig is. 

 

2.2.4 Semantische analyses 

De semantische analyse houdt zich bezig met de problematiek van betekenis die de 

deelnemers aan de onderdelen van de (tekst)communicatie toeschrijven. 

Technische van problemen van de informatieoverdracht blijven bij dit verslag buiten 

beschouwing.  

De kern van de semantische analyse ligt bij dit verslag op het niveau van de semantische 

overdracht. Deze gebeurt volgens Shannon en Weaver op twee niveaus: op het lexicale en op het 

compositionele. 

Op het lexicale niveau kunnen twee soorten problemen optreden. Het eerste is gelegen in de 

betekenis van woorden: bij vertaling kunnen vertaalde woorden een ander gebruik of andere 

connotatie hebben. De tweede soort problemen hangt met de mogelijke ambiguïteit van woorden 

samen (bv. het woord “bank” in een economische, geografische en schoolse context). 

Op het compositionele niveau gaat het om de mogelijke ambiguïteit van woordcombinaties. 

Deze kunnen door de analyse van constituenten gevonden worden. 

In complexere taalsituaties is het mogelijk om deze mogelijke lezingen in een X-bar structuur 

weer te geven. De constructie van deze “bomen” berust op de toepassing van de X-bar theory van 

Chomsky8 (later uitgewerkt door Jackendoff). 

Deze analyseert zinnen of zinfragmenten als binaire combinaties van constituenten. Elk 

constituent kan een specifier of een complement hebben en ook op zichzelf een van deze twee zijn. 
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Er bestaan deze categorieën van constituenten, afhankelijk van wat voor een woord het hoofd 

van de constituent is: 

VP  Verb Phrase   werkwoord als hoofd 

NP  Noun Phrase   naamwoord als hoofd 

AP  Adjective Phrase  adjectief als hoofd 

PP  Preposition Phrase  voorzetsel als hoofd 

En er bestaat nog een aparte categorie van determinator. Een determinator is een woord dat de 

genoemde entiteiten van alle bestaande entiteiten van dit type onderscheidt. Het vaakst is het een 

voornaamwoord. 

Een andere soort semantische analyses gaat na hoe gemakkelijk of moeilijk een tekst te 

begrijpen is. De hier gebruikte methode is oorspronkelijk door K. Nestler gecreëerd en is later door M. 

Pluskal bewerkt9. De methode was oorspronkelijk voor de analyse van leerteksten bestemd, maar is 

van toepassing voor pragmatische teksten. 

Deze methode werd op validiteit getoetst en het is bewezen, dat de uitkomsten van deze 

meting een determinant voor het begrip is. 

De volledige formule is: 

� � ���� �  ���� 

Waarbij T voor de mate van complexiteit van de tekst staat, T(s) voor syntactische 

complexiteit en T(p) voor de semantische complexiteit. 

Omdat zich de Slavische en Germaanse talen vooral in zin- en woordlengte van elkaar 

verschillen, is het nodig om deze formule aan de doelstelling van dit werk aan te passen. 

Het eenvoudigst is om alleen de semantische complexiteit te meten. De oorspronkelijke 

formule voor het berekenen van T(p) is: 

 

���� �  100.
∑ 

∑ �
.
∑ �1� �  3 ∑ �2� � 2 ∑ �3� � 2 ∑ �4� � ∑ �5�

∑ �
 

 

Waarbij: N = aantal van alle woorden in de tekst; P(1) = algemene begrippen; P(2) = 

vakkundige begrippen; P(3) = factografische begrippen; P(4) = numerieke daten; P(5) = herhaalde 

begrippen. 

Als begrippen gelden voor deze evaluatiemethode alle zelfstandige naamwoorden. 

Vakkundige begrippen zijn begrippen die een specialistische geldigheid in een vak hebben. 

Termen die uit twee en meer woorden samengesteld zijn, gelden als een begrip. 

Factografische begrippen zijn: eigen namen, namen van door mens gemaakte werken en 

inrichtingen, staten, naties, instituties, kunstwerken etc., geografische namen en benamongen voor 

natuurfenomenen en alle afkortingen en merken die het bovengenoemde benoemen. 
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Numerieke gegevens zijn afstanden, jaartallen, gewicht etc. Buiten deze categorie staan 

paginanummers, nummers van oefeningen, afbeeldingen etc. 

Herhaalde begrippen zijn alle woorden van de categorieën P(1) – P(4) die in de tekst meer 

dan één keer voorkomen. 

Alle begrippen die niet in de categorieën P(2) – P(4) vallen zijn algemene begrippen. Dat zijn 

begrippen die de lezer van algemeen dagelijks taalgebruik al kennen zal. Of een begrip wel algemeen 

of niet is, is van de context afhankelijk. 

De eigenlijke meting zal fragmenten van 200 woorden. Het eind van de zin zal meestal niet op 

het 200ste woord vallen, daarom telt men tot het eind van de zin door tot na het 200ste woord. 

Uit de oorspronkelijke formule voor de berekening van T is het duidelijk dat grotere cijfers 

een meer complexe tekst aanduiden, en omgekeerd. Uit mathematische analyse blijkt dat dit het geval 

ook bij het gebruiken van T(p) is. 

Bij dit onderzoek zullen passages van analoge betekenis uit alle taalvarianten tussen elkaar 

vergeleken worden. 

Om de invloeden van grammaticale eigenschappen van de talen te minimaliseren, moet deze 

formule verder aangepast worden. 

Om de methode aan de onderzoekssituatie aan te passen was het nodig om het natuurlijke 

verschil in lengte van analoge teksten in de formule te verwezenlijken. 

De eerste stap was de vergelijking van analoge teksten. Om een professionele vertaling van 

vergelijkbare teksten te kunnen gebruiken, was voor teksten van de internetpagina van de Europese 

Unie gekozen. 

Van deze pagina zijn samen 30 teksten vergeleken. Deze teksten beogen informatieve en 

instruerende effecten en gaan over instituties en regelingen van de EU. 

Omdat de EU alle teksten in alle talen van de lidstaten publiceert, was het mogelijk om 

verhoudingen tussen lengtes van de teksten te bepalen. Voor een overzicht van teksten en 

verhoudingen tussen hun lengtes zie Bijlage 1. 

De lengte van Nederlandse teksten was als een referentie gekozen. In verhouding tussen 

lengten is de lengte van de Nederlandse tekst altijd 1 en de teksten van overige twee talen zijn dan in 

verhouding met dit referentiële nummer. Na bepaling van de gemiddelde waarde is de uiteindelijke 

verhouding tussen gemiddelde lengtes van Slowaakse, Tsjechische en Nederlandse teksten 0,9146 : 

0,896397 : 1. 

Uit dit resultaat blijkt dat een Nederlandse tekst van 100 woorden in de vertaling naar het 

Slowaaks circa 91 en naar het Tsjechisch circa 89 woorden lang zal zijn. 

Om deze verhoudingen in de berekening van T(p) te verwezenlijken was het nodig om de 

lengte van de tekst in woorden door de coëfficiënten te vermenigvuldigen. Het resultaat geeft aan hoe 

lang de vertaling van de Slowaakse of Tsjechische tekst zou zijn. 
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Vanwege de toepassing van de oorspronkelijke methode zijn de resultaten alleen aanvullend. 

Verdere toetsing is nodig om te bepalen hoe objectief de waarden van T(p) zijn, en wat de minimum- 

en maximum waarden kunnen zijn. 
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3. Uitvoering 

3.1 Werken bij Defensie 

In alle drie landen is de dienst in het leger vrijwillig, en daarom moet de communicatie 

effectief en aantrekkelijk zijn om de burger aan te sporen. 

De doelgroep voor lichting zijn jongere mensen en daarom ligt het zwaartepunt van de 

presentatie op het internet, en dat in alle drie landen. 

Bij dit thema is een speciale situatie opgetreden: het Tsjechische leger rekruteert in de tijd van 

het schrijven van dit werk niet meer, alle posities voor het volgende jaar zijn gesloten. Vanwege deze 

situatie zijn ook de teksten en presentaties ontoegankelijk. De volgende analyse zal alleen de 

Nederlandse en Slowaakse variant bespreken. 

 

3.1.1 De Nederlandse tekst Werken bij defensie 

A. Functionele analyse 

Deze tekst is een inleiding die op de algemene doorverwijspagina van het onderwerp Werken 

bij defensie van de internetpagina van het Ministerie van Defensie gepubliceerd is. 

Deze pagina verwijst naar andere pagina’s die informatie geven over werkgelegenheden bij 

andere Defensieonderdelen. Deze tekst is daarom geschikt voor deze analyse, want het geeft de meest 

algemene informatie over de problematiek van werken bij Defensie. 

Het onderwerp 

Het onderwerp van deze tekst is in overeenstemming met de titel: informatie omtrent het 

werken bij Defensie. Een andere definitie biedt de ondertitel aan: “op deze pagina is alle informatie 

over werken bij Defensie, bij alle Defensieonderdelen, verzameld”. 

Doelgroep 

De doelgroep van deze tekst is heel breed, net zoals de groep van potentiële toekomstige 

medewerkers. 

Er zijn geen aanwijzingen voor wie deze tekst wel of niet bedoeld is. De Defensie wordt als 

een heel grote organisatie met veel uiteenlopende banen en functies beschreven. Maar voor sommige 

groepen van mensen geeft de tekst specifieke informatie. 

Namelijk zijn dat mensen die als officier willen werken. Deze moeten naar de Nederlandse 

Defensie Academie. Dan zijn het burgers, die binnen de Defensie willen werken. Deze zullen de 

website Werken bij de overheid voor bekijken en burgervacatures zoeken. De laatste twee groepen zijn 

studenten die recent hun opleiding hebben afgerond (deze kunnen zich voor het Defensie 

Traineeprogramma aanmelden) en studenten van mbo, hbo of universiteiten die bij de Defensie een 

stage kunnen lopen of hun afstudeeropdracht kunnen vervullen. 

Deze tekst tutoyeert de lezer, waarschijnlijk om een nauwer verband te creëren. 



20 

Communicatieve effecten 

De declareerde bedoeling van deze tekst is het geven van informatie over werken bij alle 

Defensieonderdelen. 

Sommige beschrijvingen van het werk bij Defensie kunnen op de lezer ook aansporend 

werken. Een paar voorbeelden: 

 

Werken bij een organisatie als defensie is wel iets anders dan werken in een normale 'van 9 

tot 5 baan'. Het leven als militair is afwisselend, avontuurlijk, vaak veeleisend en soms ook geestelijk 

en lichamelijk zwaar. Je kunt worden uitgezonden naar een crisisgebied, waar ook ter wereld. 

 
Je wilt jezelf verder ontwikkelen en stelt hoge eisen aan jezelf en je toekomstige 

werkomgeving. Je zoekt een werkgever die ook hoge eisen stelt aan jou maar je daarvoor gedegen en 

professioneel ondersteunt? 

 
Deze waarschijnlijk wel objectieve, maar buiten het puur instructief-informatieve gaande 

beschrijvingen kunnen een persuasief effect op de lezers uitoefenen. 

De rest van de tekst is informatief van aard. Het geeft informatie over de Defensie, de 

werkmogelijkheden erin en wat er te doen is als men bij de Defensie wil gaan werken. 

Deze communicatieve effecten staan in het volgende effectenschema: 

 

 Dus de bedoeling om informatie te geven heeft een kleine nuance: de tekst wil de Defensie in 

een goed licht schilderen en de lezer tot aanmelding stimuleren. 

 Beoordeling 

Deze universele tekst beoogt een overwegend informatief effect dat met behulp van een 

beschrijving van wat het militair leven een positief, motiverend beeld geeft. De informatie in de tekst 

is goed gestructureerd. Buiten algemene uitspraken geeft het ook specifieke informatie voor sommige 

groepen van potentiële kandidaten. 

Informatief 
Informatie geven over werken bij Defensie 

Persuasief 
werken bij Defensie is een 
aantrekkelijke en hoge eisen 
stellende baan die ruimte 
voor ontwikkeling en biedt  
ookondersteuning aan 

Instructief 
weten waar men meer 
informatie over het thema 
kan krijgen naarmate welke 
soort van kandidaat de lezer 
is 



B. Referentiële analyse

 De volgende analyse bekijkt de referentiële relaties binnen de tekst Werken bij Defensie.

 

Analyse van de Nederlandse tekst 

Zin Woordgroep die een relatie heeft 
met een eerdere woordgroep

2 organisatie 
4 organisatie 
4 defensie 
5 leven 
7 functies 
7 defensie 
8 functies 
9 defensie 
10 alle Defensieonderdelen
11 werken als burger 
11 Defensie 
12 hoge eisen 
15 Defensie 
16 Defensie 
17 stagemogelijkheden 
18 stages 
19 stagemogelijkheden 

 

De afstand tussen wo

verhouding tussen soorten verwij

 

 

Beoordeling 

De overwegende soort referentiële verbanden in deze

vereenvoudigt het opbouwen van de mentale representatie van de informatie in de tekst.

Deze tekst is goed doordacht en een teken ervan is het gebruik van een tegenstellende 

verbinding. De woorden 

uitdagende en buitengewone 

van integriteit. 

C. Relationele analyse

De structuur van deze tekst legt additieve verbanden tussen meerder

begin van de tekst staat een zin die definieert wat er in de tekst staat.
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B. Referentiële analyse 

De volgende analyse bekijkt de referentiële relaties binnen de tekst Werken bij Defensie.

Analyse van de Nederlandse tekst Werken bij defensie 

Woordgroep die een relatie heeft 
rdere woordgroep 

Afst. Type relatie 

Z1 lexicaal – volledige herhaling 
M1 lexicaal – volledige herhaling 
Z2 lexicaal – volledige herhaling 
Z1 lexicaal - tegenstelling 
Z4 lexicaal – volledige herhaling 
M3 lexicaal – volledige herhaling 
M1 lexicaal – volledige herhaling 
M2 lexicaal – volledige herhaling 

alle Defensieonderdelen M1 lexicaal – derivatie 
Z9 lexicaal – derivatie 
M1 lexicaal - derivatie 
M1 lexicaal – volledige herhaling 
M4 lexicaal – volledige herhaling 
M5 lexicaal – volledige herhaling 
M1 lexicaal – derivatie 
M1 lexicaal - derivatie 
M1 lexicaal - derivatie 

tussen woorden en hun verwijzingen is in doorsnee 2,

verhouding tussen soorten verwijzingsrelaties staat in de volgende grafiek: 

De overwegende soort referentiële verbanden in deze tekst is de volledige herhaling. Deze 

vereenvoudigt het opbouwen van de mentale representatie van de informatie in de tekst.

Deze tekst is goed doordacht en een teken ervan is het gebruik van een tegenstellende 

verbinding. De woorden werken versus leven ondersteunen de idee dat het werk bij Defensie een 

buitengewone baan is. En deze baan vereist een sterke persoonlijkheid met grote mate 

C. Relationele analyse 

tructuur van deze tekst legt additieve verbanden tussen meerder

begin van de tekst staat een zin die definieert wat er in de tekst staat. 

6

1

lexicaal - volledige herhaling

lexicaal - derivatie

lexicaal - tegenstelling

De volgende analyse bekijkt de referentiële relaties binnen de tekst Werken bij Defensie. 

Woordgroep waarnaar de 
latere woordgroep verwijst 
organisatie 
organisatie 
defensie 
werken 
functies 
defensie 
functies 
defensie 
Defensie 
burgermedewerkers 
alle defensieonderdelen 
hoge eisen 
Defensie 
Defensie 
stage 
stagemogelijkheden 
stages 

2,29 zinnen. De onderlinge 

 

 

tekst is de volledige herhaling. Deze 

vereenvoudigt het opbouwen van de mentale representatie van de informatie in de tekst. 

Deze tekst is goed doordacht en een teken ervan is het gebruik van een tegenstellende 

dat het werk bij Defensie een 

En deze baan vereist een sterke persoonlijkheid met grote mate 

tructuur van deze tekst legt additieve verbanden tussen meerdere onderdelen. Aan het 

volledige herhaling

derivatie

tegenstelling
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Volgende twee alinea’s beschrijven wat de Defensie is en hoe het werken, of leven bij 

Defensie uitziet. 

Volgende vier alinea’s spreken verschillende groepen van potentiële kandidaten aan: een 

algemene lezer die bij de Defensie ook een opleiding wil maken en later doorgroeien, een algemene 

lezer die wel bij Defensie maar dan als burger wil werken, dan mensen die recent een opleiding 

hebben afgesloten en een traineeprogramma graag zouden willen volgen, en ook studenten die een 

stage bij de defensie willen lopen. 

Deze onderdelen vertonen geen specifieke relaties tussen elkaar, er is dus sprake van positieve 

additieve relaties. 

D. Semantische analyses 

Deze tekst is goed georganiseerd. De algemene informatie is aangevuld met een uitbundige 

beschrijving van hoe het is bij de Defensie te werken. Dit is een communicatieve strategie waarbij de 

Defensie beschrijft hoe het leven in de organisatie is en zo beschrijft men impliciet ook de soort 

mensen die de Defensie zoekt. De potentiële medewerkers moeten eigenschappen hebben die over het 

algemeen als positief beschouwd worden. 

Deze soort communicatie is ook in de Tv-reclames die de dienst bij de Koninklijke Landmacht 

propageren. Die laten de toeschouwer mensen in min of meer gewone levenssituaties zien. In het beeld 

zijn de hele tijd ook de woorden geschikt en ongeschikt met kleine vierkantjes ernaast. Gedurende het 

handelen van personages wordt een van de vierkantjes ingevuld. Zo is er weer een connectie tussen 

handelen en geschikt zijn voor de functie – maar bij de Tv-reclames komt het uit een andere hoek – 

vanaf het dagelijkse leven. 

De Defensie gebruikt op de webpagina een omgedraaid concept: beschijving van situaties in 

die de kandidaat in de praktijk zal verkeren impliceert de kwaliteiten die hij/zij zal hebben. 

De waarde van semantische complexiteit, T(p), is in deze tekst 9,19. De tekst bevat niet veel 

vakkundige en numerieke begrippen. Dit T(p) behoort tot de gemiddelde waarden van de hele groep 

teksten. 

 

3.1.2 De Slowaakse tekst Ako na to en Regrutačné strediská 

A. Functionele analyse 

Deze teksten stammen uit de officiële pagina van de Slowaakse Professionele Armee, 

uitgegeven door de communicatieafdeling van het Ministerie van Defensie. Dit internetportaal is 

analoog aan de Nederlandse versie, omdat het ook overkoepelende informatie over alle onderdelen van 

de organisatie bevat. 

Het onderdeel van de pagina die over de toelatingsprocedure informeert is in vijf kleinere 

teksten ingedeeld. Deze indeling is gerealiseerd door een menu links van de tekst. Hier is te vermelden 

dat sommige van de verwijzingen in het menu naar dezelfde teksten verwijzen. Zo is op de pagina een 
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inleidende tekst en vijf onderdelen uit het menu. Het totale aantal afzonderlijke teksten is alleen vier. 

De inleidende tekst verschijnt weer in het onderdeel Toelatingsproces (prijímací proces). De 

onderdelen Personeelsafdeling (personálny úrad) verwijzen naar dezelfde tekst (een andere dan in het 

bovengenoemde geval). Dit is waarschijnlijk een gebrek van de redactie van de internetpagina. 

Het onderwerp 

Het onderwerp van deze teksten, en van de hele internetpagina, is de Professionele Armee en 

de geanalyseerde rubriek gaat speciaal over het toelatingsproces. 

Doelgroep 

De doelgroep van deze teksten is heel breed. Dat hangt met de brede aanbieding van mogelijke 

banen binnen de Armee. Er wordt geen doelgroep in de tekst expliciet genoemd of aangesproken. Het 

is te vermelden dat deze pagina de lezer tutoyeert, zoals de Nederlandse variant.  

Communicatieve effecten 

Het hoofddoel van deze teksten is informatie te geven over het toelatingsproces. Een 

motiverend of persuasief effect is alleen in de tweede tekst te vinden. Deze beschrijft namelijk de 

brede aanbieding van diensten in de regrutatiecentra. 

Deze communicatieve effecten worden in het volgende effectenschema weergegeven. 

 

 

 

Beoordeling 

 Deze tekst is informatief van aard en beschrijft vooral het proces van toelating. De 

beschrijving van diensten van regrutatiecentra is op zichzelf een beschrijving maar kan stimulerend 

werken, omdat het proces vergemakkelijkt. 

 

B. Referentiële analyse 

De referentiële analyse van deze twee teksten wordt in de volgende tabel weergegeven. 

Analyse van de Slowaakse tekst Ako na to 

Zin Woordgroep die een relatie heeft 
met een eerdere woordgroep 

Afst. Type relatie Woordgroep waarnaar de 
latere woordgroep verwijst 

Informatief 
Informatie geven over de toalatingsprocedure tot de Professionele Armee 

Persuasief 
Rekrutatiecentra bieden een breed spectrum van diensten aan, die het hele proces zullen 
vergemakkelijken 



2 to 

4 to 

6 splnení základných podmienok 
prijatia 

7 tá 

10 zaradia sa 

11 prípravy 

11 ozbrojených síl 
12 to 

14 profesionálnej armády 
14 personálu 
15 jeho 

16 Ozbrojených síl SR 

  

Analyse van de Slowaakste tekst 

Zin Woordgroep die een relatie heeft 
met een eerdere woordgroep

6 nás 

 

De gemiddelde afstand

zinnen. De hoeveelheden van verwijzingen per soort zijn in de volgende grafiek weergegeven:

 

  

Beoordeling 

 Deze teksten vertonen een relatief ho

to). Dat is een aanduiding van een logische opzet van de tekst, de informatie gaat niet vaak door 

elkaar. De verbanden bestaan meestal tussen zinnen die samen een problematiek bespreken, en de 

bespreking wordt dan afgesloten en de tekst gaat nieuwe informatie in
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Z1 lexicaal – aanwijzend 
voornaamwoord, 
getalsverandering 

Z1 lexicaal – aanwijzend 
voornaamwoord 

splnení základných podmienok Z1 collocationeel lexicaal 

Z1 lexicaal – aanwijzend 
voornaamwoord, congruentie in 
geslacht 

Z1 lexicaal – aanwijzend 
voornaamwoord in verzwegen 
onderwerp 

M4 lexicaal – derivatie van het 
antecedent van mediërend 
aanwijzend voornaamwoord 

Z8 lexicaal – volledige herhaling 
Z1 lexicaal – aanwijzend 

voornaaaamwoord 
 M3 collocationeel lexicaal 

Z1 lexicaal – volledige herhaling 
M1 lexicaal – bezittelijk 

voornaamwoord 
M2 collocationeel lexicaal 

Analyse van de Slowaakste tekst Regriutačné strediská 

Woordgroep die een relatie heeft 
met een eerdere woordgroep 

Afst. Type relatie 

Z5 lexicaal – persoonlijk 
voornaamwoord 

afstand tussen woorden en hun referenten is in deze

zinnen. De hoeveelheden van verwijzingen per soort zijn in de volgende grafiek weergegeven:

Deze teksten vertonen een relatief hoog aantal van verwijzingen (vooral de eerste tekst 

at is een aanduiding van een logische opzet van de tekst, de informatie gaat niet vaak door 

elkaar. De verbanden bestaan meestal tussen zinnen die samen een problematiek bespreken, en de 

bespreking wordt dan afgesloten en de tekst gaat nieuwe informatie introduceren.

3

2

1 1

lexicaal- aanwijzend voornaamwoord

collocationeel lexicaal

lexicaal - volledige herhaling

lexicaal - derivatie

lexicaal- bezittelijk voornaamwoord

lexicaal - persoonlijk voornaamwoord

regrutačných stredísk 

ponúknu konkrétnu funkciu 

uspel vo výberovom konaní 

prípravnú službu 

študenti vojenských škôl 

tá 

ozbrojených síl 
zaradený 

ozbrojených síl 
personálu 
personálu 

profesionálnej armády 

Woordgroep waarnaar de 
latere woordgroep verwijst 
nášho tímu 

referenten is in deze tekstfragmenten 2,3 

zinnen. De hoeveelheden van verwijzingen per soort zijn in de volgende grafiek weergegeven: 

 

van verwijzingen (vooral de eerste tekst Ako na 

at is een aanduiding van een logische opzet van de tekst, de informatie gaat niet vaak door 

elkaar. De verbanden bestaan meestal tussen zinnen die samen een problematiek bespreken, en de 

troduceren. 

1

aanwijzend voornaamwoord

collocationeel lexicaal

volledige herhaling

bezittelijk voornaamwoord

persoonlijk voornaamwoord
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De woordgroep die door de hele tekst aanwezig is, is de benoeming van de Professionele 

Armee of een andere referent. Dus de informatie in de tekst is altijd in verband met het onderwerp – 

Professionele Armee. Zo kan de lezer waarschijnlijk gemakkelijker een mentale representatie van de 

tekst creëren. 

De tweede tekst, Regrutačné strediská, vertoont alleen één referentiële verwijzing. De rest van 

de tekst is een beschrijving van wat de medewerkers in de rekrutatiecentra voor de eventuele 

kandidaat zullen doen. De samenhang berust meer op het relationele niveau. 

C. Relationele analyse 

De relaties binnen deze teksten zijn over het algemeen additief. De tekst voegt nieuwe 

informatie tot dat, wat de lezer al heeft gelezen. Maar op sommige plaatsen zijn ook andere relaties 

aan te duiden. 

Aan het einde van de eerste alinea in de tekst Ako na to wordt eerst het resultaat beschreven 

(aanbieding van een concrete functie binnen de Professionele Armee) en dan de voorwaarde ervoor – 

succes in de sollicitatieprocedure. 

Een negatief-opsommende relatie bestaat tussen de informatie dat de toegelaten kandidaten 

een voorbereidingsdienst moeten absolveren en de informatie dat dit voor de studenten van militaire 

scholen niet geldt. 

In de tweede tekst, Regrutačné strediská, zijn de verbanden tussen eigenlijke zinnen niet 

specifiek. De zinnen voegen informatie over de rekrutatiecentra toe, de relaties zijn dus positief-

additief en er is sprake van een opsomming. 

D. Semantische analyses 

Deze teksten zijn beschrijvingen van het rekrutatioeproces. Om de lezer te stimuleren, zijn de 

dienstverleningen die hij/zij in een rekrutatiecentrum kan verwachten beschreven. Zo wil de zender de 

lezer over de eenvoudigheid van het hele proces overtuigen. In de tekst is het tutoyeren gebruikt, om 

een nauwere relatie tegenover de lezer te ondersteunen. 

Beide teksten zijn korter dan vereist. Om een illustratieve waarde van T(p) te kunnen 

berekenen was de eerste tekst gekozen. Deze is 159 woorden lang. Analyse van de tweede tekst is niet 

mogelijk omdat deze niet aansluit aan de eerste en is bijzonder kort: alleen 69 woorden. 

De T(p)-waarde van de eerste tekst is 17, 69 en behoort tot de hogere van het overzicht. 

 

  



26 

3.2Werkloosheidsuitkering 

Ontslagen te worden is een onaangename situatie, maar het kan wel gebeuren. Snel alle 

belangrijke informatie verkrijgen is dan voor de betrokkene heel belangrijk. De hoogte van de 

werkloosheidsuitkering is een van de oriëntatiepunten in de nieuwe situatie. 

Daarom is het wenselijk dat de werkloze deze informatie snel, eenvoudig en effectief kan 

vinden. 

De systemen in de drie landen hebben verschillende filosofieën. Vooral de Tsjechische tekst 

gaat hoofdzakelijk over het zoeken van nieuw werk en bespreekt de financiële uitkering als een 

onderdeel van wat te doen is als men werkloos blijft. 

Door de verschillende opzetten heen is het mogelijk om drie thema’s die in alle teksten 

voorkomen te analyseren. Deze thema’s zijn: 

• Hoe lang en hoe hoog zal de financiële ondersteuning zijn? 

• Wat zal ik als het eerste in de nieuwe situatie doen om een financiële ondersteuning te 

krijgen? 

• Waar kan ik meer informatie krijgen? 

Alle teksten zijn door middelen van een dialoogvorm gerealiseerd. De eigenlijke vragen 

dienen als titels voor de verdere tekst waarin een antwoord op de gestelde vraag is gegeven. 

 

3.2.1 De Nederlandse tekst Werkloosheidswet 

Deze tekst is van de pagina van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op de 

pagina is deze tekst onder 'uitkeringen > werkloosheidswet' te vinden. 

A. Functionele analyse 

Zoals vroeger vermeld stamt deze tekst uit de officiële pagina van het Ministerie. Deze tekst 

verschijnt bijna letterlijk (de sectie Meer informatie is uitgebreid) in een gedrukte brochure van het 

Ministerie. 

Deze brochure was in januari 2009 uitgegeven en omdat de teksten op internet en in de 

brochure bijna hetzelfde zijn, zijn beide vormen waarschijnlijk in dezelfde tijd uitgegeven. 

Het onderwerp 

Het onderwerp van deze tekst is klaar en duidelijk – het is de Werkloosheidswet en de 

toepassing ervan in de praktijk. 

Doelgroep 

De doelgroep van deze tekst is heel breed. Eigenlijk is het iedere bezoeker van de 

internetpagina van het Ministerie. Dat kan iedereen zijn die toegang tot internet heeft en informatie 

zoekt over wat te doen als men werkloos blijft of ever de WW-uitkering. 
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Communicatieve effecten 

Deze tekst heeft een informatieve functie. De informatie is vaak een beschrijving van wat de 

lezer zal doen, dus er is een ondergeschikt instructief effect aan te duiden. Deze twee effecten kan men 

in het communicatief-effectenschema zetten: 

 

Informatieve teksthandelingen zijn waar nodig met instructieve aangevuld. 

 Beoordeling 

Alle beoogde effecten zijn met genoeg concrete teksthandelingen ondersteund. Bij een 

informatieve tekst is de aanvulling met instruerende passagen logisch. Alle informatie in deze tekst is 

goed georganiseerd en biedt de lezer een snelle oriëntatie in de tekst aan. 

B. Referentiële analyse 

Het eerste thema (Hoe lang en hoe hoog zal de financiële ondersteuning zijn?) is in de vragen 

Hoe lang hebt u recht op een WW-uitkering? en Hoe hoog is uw WW-uitkering bewerkt. De 

referentiële analyse van deze twee teksten staat in de volgende tabel. 

 

Analyse van de tekst Werkloosheidswet onderdeel Hoe lang hebt u recht op een WW-uitkering? 

Zin Woordgroep die een relatie heeft 
met een eerdere woordgroep 

Afst. Type relatie Woordgroep waarnaar de 
latere woordgroep verwijst 

3 uitkering Z1 lexicaal - gedeeltelijke herhaling WW-uitkering 
4 wekeneis Z1 lexicaal – volledige herhaling wekeneis 
5 weken Z1 lexicaal – volledige herhaling weken 
6 weken M1 lexicaal – volledige herhaling weken 
6 uitkering M3 lexicaal – volledige herhaling uitkering 
7 wekeneis M3 lexicaal – volledige herhaling wekeneis 
8 zij Z1 lexicaal – persoonlijk 

voornaamwoord 
musici, filmmedewerkers en 
artiesten en de werknemers die 
deze groepen technisch 
ondersteunen 

9 uitkering M3 lexicaal – volledige herhaling uitkering 
10 dit Z1 lexicaal – aanwijzend 

voornaamwoord 
u hebt recht op een langere 
uitkering als u ook aan de 
jareneis voldoet 

11 hebt voldoende gewerkt Z1 lexicaal – letterlijke herhaling voldoende hebt gewerkt 
11 jaar Z1 lexicaal – volledige herhaling jaar 
12 jaar M1 lexicaal – volledige herhaling jaar 
13 verlengde uitkering M4 lexicaal - derivatie langere uitkering 
14 uitkering M1 lexicaal – gedeeltelijke herhaling verlengde uitkering 
15 jaar M3 lexicaal – volledige herhaling jaar 
15 arbeidsverleden Z1 lexicaal – volledige herhaling arbeidsverleden 
15 WW-uitkering M1 lexicaal – gedeeltelijke herhaling uitkering 
16 jaren M1 lexicaal – derivatie 

(getalverandring) 
jaar 

17 jaar M1 lexicaal – derivatie 
(getalsverandering) 

jaren 

18 arbeidsverleden M3 lexicaal – volledige herhaling arbeidsverleden 
 

Informatief 
Beschrijving van alle omstandigheden van de WW-uitkering 

Instructief 
beschrijving wat in concrete situaties te doen is 



19 jaar 
19 WW-uitkering 
20 jaren 

21 jaren 
22 jaar 

22 loon 
23 arbeidsverleden 

 

Analyse van de Nederlandse tekst 

Zin Woordgroep die een relatie heeft 
met een eerdere woordgroep

2 WW-uitkering 
3 dat loon 

3 maanden 
4 hoogte 
4 WW-uitkering 
5 maximumdagloon 
6 maanden 
6 dagloon 
7 hoogte 
7 WW-uitkering 
8 hoogte 
8 WW-uitkering 
9 WW-uitkering 
10 partner 

  

De afstand tussen antecedenten is

tussen soorten verwijzingen staat in de volgende 

 

 

De meest gebruikte soort verwijzingen zijn de volledige herhalingen. D

relatief lage gemiddelde 

onderwerp na het andere bespreekt. Dat

kan zich de lezer in de tekststructuur beter oriënteren.

Het volgende thema, 

ondersteuning te krijgen?,

referentiële analyse van deze tekst volgt.
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M2 lexicaal – volledige herhaling jaar
M3 lexicaal – volledige herhaling 
M1 lexicaal – derivatie 

(getalsverandering) 
jaar

M1 lexicaal – volledige herhaling jaren
M1 lexicaal – derivatie 

(getalsverandering) 
jaren

Z11 lexicaal – volledige herhaling 
M5 lexicaal – volledige herhaling 

ederlandse tekst Werkloosheidswet, onderdeel  Hoe hoog is uw WW-uitkering?

Woordgroep die een relatie heeft 
met een eerdere woordgroep 

Afst. Type relatie 

Z1 lexicaal – volledige herhaling 
Z1 lexicaal - aanwijzend 

voornaamwoord + volledige 
herhaling 

Z1 lexicaal – volledige herhaling 
Z3 lexicaal – volledige herhaling 
M2 lexicaal – volledige herhaling 
Z1 lexicaal – volledige herhaling 
M3 lexicaal – volledige herhaling 
M1 lexicaal – gedeeltelijke herhaling 
M3 lexicaal – volledige herhaling 
M3 lexicaal – volledige herhaling 
M1 lexicaal – volledige herhaling 
M1 lexicaal – volledige herhaling 
M1 lexicaal – volledige herhaling 
Z3 lexicaal – volledige herhaling 

De afstand tussen antecedenten is in doorsnee 1,925 zinnen. De structuur van verhoudingen 

tussen soorten verwijzingen staat in de volgende grafiek: 

De meest gebruikte soort verwijzingen zijn de volledige herhalingen. D

 afstand tussen woorden en hun referenten duidt aan dat de tekst een 

na het andere bespreekt. Dat is een structuur die onderwerpen meer apart behandelt en 

zich de lezer in de tekststructuur beter oriënteren. 

Het volgende thema, Wat zal ik als het eerste in de nieuwe situatie doen om een financiële 

ondersteuning te krijgen?, is in de vraag Hoe vraagt u een WW-uitkering aan?

referentiële analyse van deze tekst volgt. 

4 2 1

lexicaal - volledige herhaling

lexicaal - derivatie

lexicaal - gedeeltelijke herhaling

lexicaal - aanwijzend voornaamwoordf

lexicaal - persoonlik voornaamwoord

jaar 
WW-uitkering 
jaar 

jaren 
jaren 

loon 
arbeidsverleden 

uitkering? 

Woordgroep waarnaar de 
latere woordgroep verwijst 
WW-uitkering 
loon 

maanden 
hoogte 
WW-uitkering 
maximumdagloon 
maanden 
maximumdagloon 
hoogte 
WW-uitkering 
hoogte 
WW-uitkering 
WW-uitkering 
partner 

,925 zinnen. De structuur van verhoudingen 

 

De meest gebruikte soort verwijzingen zijn de volledige herhalingen. Dit samen met een 

tussen woorden en hun referenten duidt aan dat de tekst een 

is een structuur die onderwerpen meer apart behandelt en zo 

Wat zal ik als het eerste in de nieuwe situatie doen om een financiële 

uitkering aan? verwerkt. De 

volledige herhaling

gedeeltelijke herhaling

aanwijzend voornaamwoordf

persoonlik voornaamwoord
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Analyse van de Nederlandse tekst Werkloosheidswet, onderdeel Hoe vraagt u een WW-uitkering aan? 

Zin Woordgroep die een relatie heeft 
met een eerdere woordgroep 

Afst. Type relatie Woordgroep waarnaar de 
latere woordgroep verwijst 

2 hier Z1 lexicaal - bijwoord op www.werk.nl 
4 internet Z2 collocationeel lexicaal elektronisch 
5 UWV WERKbedrijf Z2 lexicaal – gedeeltelijke herhaling UWV 

 

De gemiddelde afstand tussen woorden en referenten is 1,67 zinnen. Dit is veroorzaakt door de 

kortheid van de tekst. 

Antwoorden die bij het derde thema, Waar kan ik meer informatie krijgen?, behoren zijn in 

het laatste deel van de Nederlandse tekst te vinden. Deze tekst bestaat alleen uit een zin van tekst en 

twee zinnen die het adres en het telefoonnummer aangeven. 

Daarom is het niet mogelijk om hier een precieze referentiële analyse uit te werken. Maar de 

laatste twee zinnen, die het adres en het telefoonnummer aangeven hebben een verband tot de vorige 

zin. Alle deze zinnen bespreken het Ministerie, dus ze behoren tot een set (van informatie over de 

SZW). 

Beoordeling 

Deze tekst is over het algemeen goed geconstrueerd. De verdeling van de eigenlijke 

onderwerpen laat de lezer snel die passage opzoeken die hij interessant vindt. 

Formulering van vragen als titels voor tekstonderdelen is goed toegepast en helpen de lezer 

zich in de tekst vanuit zijn eigen perspectief te oriënteren. 

De lage gemiddelde afstand tussen woorden en hun verwijzingen en het vake gebruik van 

volledige woordherhaling als verwijzing duiden aan dat deze tekst compact en logisch ingedeeld is. 

C. Relationenele analyse 

In deze tekst zijn overwegend positief additieve relaties aanwezig. Testfragmenten waar 

uitzonderingen of voorwaarden worden besproken zijn meestal door een gemarkeerde orzaak-

gevolgrelatie gerealiseerd. 

D. Semantische analyses 

De bedoeling van deze tekst is informatie te geven over de Werkloosheidswet. Deze 

informatie is logisch ingedeeld, dus de tekst behandelt een thema na het andere.  

Er is geen reden om de lezer te motiveren om iets te doen, hij/of zij wil alleen informatie 

verkrijgen over regelingen omtrent deze levenssituatie. 

In het antwoord op de vraag Hoe vraagt u een WW-uitkering aan? is als eerste mogelijkheid 

communicatie door internet gesuggereerd. Deze werkwijze heeft waarschijnlijk de voorkeur bij het 

Ministerie. Er zijn geen expliciete persuasieve teksthandelingen aanwezig, de constructie die in de 

tekst voorkomt kan men een gemarkeerde volgorde t.o.v. wat men verwacht noemen. 
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Analyse van de tekst Hoe lang hebt u recht op een WW-uitkering heeft een T(p)-waarde van 

7,14 opgeleverd. Dit cijfer ligt bij deze tekst een beetje lager dan de gemiddelde waarde van de 

geanalyseerde teksten. 

  

3.2.2 De Slowaakse tekst Dávka v nezamestnanosti 

Deze tekst is afkomstig uit de pagina van het Slowaakse Ministerie van Werkgelegenheden, 

Sociale Zaken en Familie.  

A. Functionele analyse 

Onderwerp 

Het onderwerp van deze tekst is de werkloosheidsuitkering (dávka v nezamestnanosti) en 

andere informatie betreffende deze ondersteuning. 

Doelgroep 

De doelgroep van deze tekst staat niet expliciet vermeld, maar het is af te leiden van de tekst 

zelf en zijn positie binnen de structuur van de webpagina. Om precies te zijn is deze tekst binnen de 

structuur van de pagina op deze plaats: 'burger in de sociale politiek > hulp en ondersteuning bij 

verlies van werk > hulp voor werkloze > werkloosheidsuitkering'. Dus de doelgroep is iedere burger 

die zijn werk verliest. 

Communicatieve effecten 

Deze tekst is vooral informatief. In een dialoogvorm bespreekt het aspecten van de 

werkloosheidsuitkering en het aanvragen ervan. Binnen de informatieve opzet zijn passages die een 

instructief en directief effect beogen. 

Instructieve passages informeren over wat de lezer in een bepaalde situatie zal doen. Op geen 

plek in de tekst is de instructie zo uitgebreid dat het serie van opeenvolgende stappen vormt. 

Op twee plaatsen is het effect directief. Het beschrijft namelijk wat de lezer moet doen om de 

werkloosheidsuitkering te krijgen. 

Deze communicatieve effecten kan men in het volgende schema samenvatten. 

 
 

  

Instructief 
informatie over regelingen 
omtrent de 
werkloosheidsuitkering 

Directief 
aanzetten tot uitvoering van sommige administratieve 
procedés om de uitkering te krijgen 

Informatief 
informatie krijgen over de werkloosheidsuitkering 



Beoordeling 
De informatieve structuur van deze tekst is door middelen van informatieve, instructieve en 

directieve communicatieve effecten ondersteunt. Benadrukking van sommige noodzakelijkheden door 

aanwending van directieve 

B. Referentiële analyse

De vragen, die tot het eerste thema (

zijn?) behoren, worden in de volgende 

 

Analyse van de Slowaakse tekst 

Zin Woordgroep die een relatie heeft 
met een eerdere woordgroep

2 dávka v nezamestnanosti
2 obdobie 
3 dávka v nezamestnanosti
4 dávka v nezamestnanosti
4 výška 
5 výške 
5 dávka v nezamestnanosti
6 poistenec 
6 vymeriavací základ 
6 výška 
6 dávky 
7 vymeriavací základ 
7 dávku v nezamestnanosti

 

De gemiddelde afstan

voor deze lage cijfer is de opzet van de tekst die een antowoord

behandelt een probleem en daarom zijn verwijzingen op langere afs

De onderlinge structuur van gebruikte verwijzingen is in de volgende grafiek weergegeven:

 

 

Hiervan is duidelijk

gerealiseerd zijn. Dat hangt samen met de dialogische vorm van

komt in de vraag en dan in het antwoord letterlijk voor. In dit geval bestaan er ook verwijzingen tussen 

aparte vragen. Dat komt daardoor, dat beide vragen over het zelfde subject gaan en de benoeming van 

het subject wordt letterlijk herhaald.

Vragen 1 en 2 uit de Slowaakse tekst bespreken informatie die relevant is voor het tweede 

thema (Wat zal ik als het eerste in de nieuwe situatie doen om een financiële ondersteuning te 
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De informatieve structuur van deze tekst is door middelen van informatieve, instructieve en 

directieve communicatieve effecten ondersteunt. Benadrukking van sommige noodzakelijkheden door 

aanwending van directieve teksthandelingen is positief te waarderen. 

analyse 

De vragen, die tot het eerste thema (Hoe lang en hoe hoog zal de financiële ondersteuning 

) behoren, worden in de volgende tabel geanalyseerd. 

Analyse van de Slowaakse tekst Davka v nezamestnanosti, vraag 5, 6 en 7 

Woordgroep die een relatie heeft 
met een eerdere woordgroep 

Afst. Type relatie 

dávka v nezamestnanosti Z1 lexicaal – volledige herhaling 
Z1 lexicaal - derivatie 

dávka v nezamestnanosti M1 lexicaal – volledige herhaling 
dávka v nezamestnanosti M1 lexicaal – volledige herhaling 

Z1 lexicaal – volledige herhaling 
M1 lexicaal – volledige herhaling 

dávka v nezamestnanosti M1 lexicaal – volledige herhaling 
Z1 lexicaal – volledige herhaling 
M1 lexicaal – volledige herhaling 
M1 lexicaal – volledige herhaling 
M1 lexicaal – volledige herhaling 
M1 lexicaal – volledige herhaling 

dávku v nezamestnanosti M1 lexicaal – gedeeltelijke herhaling 

afstand tussen woorden en verwijzingen is in dit tekstfragment 

ge cijfer is de opzet van de tekst die een antowoord-vraag structuur hanteert.

behandelt een probleem en daarom zijn verwijzingen op langere afstand niet nodig.

De onderlinge structuur van gebruikte verwijzingen is in de volgende grafiek weergegeven:

is duidelijk dat de verwijzingen sterk overwegend door volledige herhaling 

gerealiseerd zijn. Dat hangt samen met de dialogische vorm van de tekst. Het besproken onderwerp 

komt in de vraag en dan in het antwoord letterlijk voor. In dit geval bestaan er ook verwijzingen tussen 

aparte vragen. Dat komt daardoor, dat beide vragen over het zelfde subject gaan en de benoeming van 

t letterlijk herhaald. 

Vragen 1 en 2 uit de Slowaakse tekst bespreken informatie die relevant is voor het tweede 

Wat zal ik als het eerste in de nieuwe situatie doen om een financiële ondersteuning te 

1 1

lexicaal 
herhaling
lexicaal 

lexicaal 
herhaling

De informatieve structuur van deze tekst is door middelen van informatieve, instructieve en 

directieve communicatieve effecten ondersteunt. Benadrukking van sommige noodzakelijkheden door 

Hoe lang en hoe hoog zal de financiële ondersteuning 

Woordgroep waarnaar de 
latere woordgroep verwijst 
dávka v nezamestnanosti 
dobu 
dávka v nezamestnanosti 
dávka v nezamestnanosti 
výške 
výška 
dávka v nezamestnanosti 
poistenec 
vymeriavací základ 
výške 
dávka 
vymeriavací základ 
dávky 

woorden en verwijzingen is in dit tekstfragment 1 zin. De reden 

vraag structuur hanteert. Een vraag 

tand niet nodig. 

De onderlinge structuur van gebruikte verwijzingen is in de volgende grafiek weergegeven: 

 

dat de verwijzingen sterk overwegend door volledige herhaling 

de tekst. Het besproken onderwerp 

komt in de vraag en dan in het antwoord letterlijk voor. In dit geval bestaan er ook verwijzingen tussen 

aparte vragen. Dat komt daardoor, dat beide vragen over het zelfde subject gaan en de benoeming van 

Vragen 1 en 2 uit de Slowaakse tekst bespreken informatie die relevant is voor het tweede 

Wat zal ik als het eerste in de nieuwe situatie doen om een financiële ondersteuning te 

lexicaal - volledige 
herhaling
lexicaal - derivatie

lexicaal - gedeeltelijke 
herhaling
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krijgen?). Deze twee vragen vormen een samenhangend geheel en daarom worden ze samen 

behandeld. De referentiële analyse van deze tekst volgt in de onderstaande tabel. 

 

Analyse van de Slowaakste tekst Dávka v nezamestnanosti, vragen 1 en 2 

Zin Woordgroep die een relatie heeft 
met een eerdere woordgroep 

Afst. Type relatie Woordgroep waarnaar de 
latere woordgroep verwijst 

2 nárok na dávku v nezamestnanosti Z1 lexicaal – volledige herhaling nárok na dávku v 
nezamestnanosti 

3 nárok na dávku v nezamestnanosti M1 lexicaal – volledige herhaling nárok na dávku v 
nezamestnanosti 

4 nárok na dávku v nezamestnanosti M1 lexicaal – volledige herhaling nárok na dávku v 
nezamestnanosti 

4 poistenca Z1 lexicaal – volledige herhaling poistenec 

 

Van dezelfde redenen als in de voorafgaande tekst is de woord-referentafstand in doorsnee 1 

zin. Alle verwijzingen zijn lexicaal en door een letterlijke herhaling gerealiseerd.  

De laatste geanalyseerde vraag van de Slowaakse tekst gaat over waar men meer informatie 

over het thema kan krijgen. Deze informatie is in de vierde vraag van het einde (Kde získa poistenec 

bližšie informácie?) te vinden. De referentiële analyse van deze korte tekst staat in de volgende tabel. 

 

Analyse van de Slowaakste tekst Dávka v nezamestnanosti, vraag 13 

Zin Woordgroep die een relatie heeft 
met een eerdere woordgroep 

Afst. Type relatie Woordgroep waarnaar de 
latere woordgroep verwijst 

2 informácie Z1 lexicaal – volledige herhaling informácie 

 

Omdat dit thema als een korte vraag en antwoord word weergegeven is in dit tekstfragment 

alleen een verwijzing. En omdat de vraag en antwoord beide als een zin zijn uitgevoerd, is de afstand 

tussen deze twee 1 zin. 

C. Relationele analyse 

Deze tekst is informatief en daarom zijn de meeste relaties positief additief dus opsommend. 

Als in de tekst uitzonderingen of voorwaarden worden besproken, zijn deze in een markeerde 

of ongemarkeerde oorzaak-gevolgvolgorde. Deze treden tussen vragen en antwoorden op.  

D. Semantische analyses 

De schrijver van deze tekst wilde waarschijnlijk een toegankelijke tekst creëren, en daarom 

heeft hij/zij een dialoogvorm gebruikt. De dialoogvorm heeft meerdere voorwaarden. De tekst is beter 

grafisch gestructureerd. De lezer krijgt in de vraag een aanleiding voor wat er in het antwoord is 

besproken. Zo kan de lezer bepalen welk onderdeel voor hem relevant is. 

Een ander voordeel van deze vorm is het herhalen van sleutelbegrippen bij elk vraag-

antwoordpaar. Dit aspect komt bij de referentiële analyse goed te voorschijn. 

Buiten de informatieve functies van deze tekst zijn hier ook instruerende en directieve functies 

te vinden. 
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Instruerende tekstonderdelen zijn bij een beschrijving van een administratief procedé bijna een 

noodzakelijkheid. De directieve functies in deze tekst benadrukken de wenselijkheid van het uitvoeren 

van sommige acties. 

De waarde van T(p) van de eerste 7 vragen en antwoorden van de tekst is 23,83. Dit cijfer is 

de tweede hoogste. 

 

3.2.3 De Tsjechische tekst Co dělat při ztrátě zaměstnání 

Deze tekst staat op de webpagina van het Integreerde Portaal van het Ministerie van 

Werkgelegenheid en Sociale Zaken (Integrovaný portál MPSV). De Tsjechische tekst is specifiek, 

omdat erin de financiële ondersteuning als een van de zaken is die men moet regelen als men werkloos 

blijft. 

De financiële ondersteuning is ook aan het aanmelden bij het arbeidsbureau gekoppeld en 

daarom wordt het als onderdeel van de hele procedure bij het arbeidsbureau beschreven. 

Deze tekst is ook in een vorm van dialogische vorm gerealiseerd en er bestaan vragen (en 

antwoorden) die de gehanteerde thema’s behandelen. 

A. Functionele analyse 

Deze tekst is afkomstig uit de Integreerde Portaal van het Ministerie. Binnen de structuur van 

de pagina bevindt zich deze tekst onder: 'werkgelegenheid > voor burgers > wat te doen bij verlies van 

een baan'. 

Het onderwerp 

Het onderwerp is met de titel van de tekst te verenigen. De tekst bespreekt de mogelijkheden 

en de noodzakelijkheden over die de burger in deze situatie moet weten. 

Doelgroep 

De doelgroep is van de positie van de tekst binnen de paginastructuur af te leiden. Zo kan men 

vooronderstellen dat iedere burger die werkloos is gebleven tot de doelgroep van deze tekst behoort. 

Communicatieve effecten 

Deze tekst is ook informatief van aard, maar het zwaartepunt van informatie is de uitleg en 

beschrijving van procedures. Daarom kan men zeggen dat het beoogde informatieve effect in hoge 

mate uit instructieve teksthandelingen samengesteld is.  

Op vele plekken presenteert deze tekst de voordelen die het gebruik van internet biedt bij de 

oplossong van deze levenssituatie. De voordelen zijn uitvoerig beschreven en aangevuld met 

verzekeringen dat het gebruik van deze applicaties niet te gecompliceerd is. Niet alleen dat, in de tekst 

staan verwijzingen naar concrete internetapplicaties. In sommige gevallen met verwijzingen naar 

concrete secties van de pagina’s of verwijzingen naar pagina’s voor mensen die beginners en die al 

geavanceerd in het gebruik van internet zijn. Dit alles kan men als een persuasief moment die tot 

gebruik van internet aanspoort kwalificeren. 
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Deze effecten zijn in het volgende schema samengevat. 

 

 

B. Referentiële analyse 

De vraag die het best antwoord op de vraag wat men als eerste in deze nieuwe situatie zal doen 

is de vraag 17 – Co dělat při ztrátě zaměstnání? Hieronder volgt de referentiële analyse van deze 

vraag. 

 

Analyse van de tshjechische tekst Co dělat při ztrátě zaměstnání, vraag 17 

Zin Woordgroep die een relatie heeft 
met een eerdere woordgroep 

Afst. Type relatie Woordgroep waarnaar de 
latere woordgroep verwijst 

2 výše Z1 lexicaal - derivatie vysoká 
2 podpory v nezaměstnanosti Z1 lexicaal – volledige herhaling podpora v nezaměstnanosti 
3 zařazením do evidence uchazeču o 

zamestnani 
Z1 lexicaal – volledige herhaling zařazením do evidence uchazeču 

o zamestnani 
3 výše M2 lexicaal – volledige herhaling výše 
3 podpory v nezaměstnanosti M1 lexicaal – volledige herhaling podpory v nezaměstnanosti 
3 v rozhodném období Z1 lexicaal – volledige herhaling v rozhodném období 
4 výše M1 lexicaal – volledige herhaling výše 
4  podpory v nezaměstnanosti M1 lexicaal – volledige herhaling podpory v nezaměstnanosti 
4 vyměřovacího základu Z1 lexicaal – volledige herhaling vyměřovacího základu 
5 podpurci doby M1 lexicaal – volledige herhaling podpurci doby 
6 podpory v nezamestnanosti M2 lexicaal – volledige herhaling podpory v nezaměstnanosti 

 

De gemiddelde afstand tussen woorden en woorden die naar ze verwijzen is 1,18 zinnen. Alle 

verwijzingen zijn als letterlijke herhalingen van woorden gerealiseerd. Dit is af te leiden van de 

relatief hoge concentratie van informatie in deze tekst en het feit dat deze tekst administratieve 

regelingen beschrijft. En hier is vermijding van elke ambiguïteit van groot belang. 

Tot het tweede thema behoort de vraag 12 van de Tsjechische tekst. Deze vraag heeft een 

passende formulering Jsem nezaměstnaný. Co teď?, dus Ik ben werkloos, wat nu?. De referentiële 

analyse ervan is in de volgende tabel opgenomen. 

  

Informatief 
Informeren over wat nodig is om te doen als men werkloos blijft 

Instructief 
Beschrijving van nodige stappen die men bij verlies 
van baan moet ondernemen om een 
werkloosheidsuitkering en hulpverlening bij het 
zoeken van een nieuwe baan te krijgen 

Persuasief 
Het gebruik van 
internet is voordelig en 
niet te gecompliceerd 



Analyse van de Tsjechische tekst 

Zin Woordgroep die een relatie heeft 
met een eerdere woordg

4 úřad práce 
6 elektrenické verze 
7 obě žádosti 

8 úřadě práce 
9 právech a povinnostech

 

De gemiddelde afstand tussen woorden

tekstfragment 1,4 zinnen. 

gebruik van substitutie. Deze substitutie biedt geen aanleiding tot een dubbelzinnige lezing. Het gaat 

namelijk om de substitutie van verschillende soorten verzoeken door het woord 

uitlating van andere specificatie.

Voor betere illustratie zijn de 

verhoudingen tussen deze t

verwijzingen in de bijgevoegde grafiek

De laatste tekst ge

vraag waar de lezer meer informatie kan 

verkrijgen. 

 

Analyse van de Tsjechische tekst 

Zin Woordgroep die een relatie heeft 
met een eerdere woordgroep

2 informací 
3 portál 
3 internet 
4 portál 
5 časopisu 
6 časopis 
6 portále 
6 informace 
7 informace 

 

De gemiddelde 

administrative teksten zijn alle verwijzing door middelen van een volledige lexicale herhaling 

gerealiseerd. 

Beoordeling 

Deze tekst vertoont typische kenmerken van een admini

dubbelzinnigheid te vermijden, gebruikt men vaak volledige herhaling van een woord om naar het 

antecedent te verwijzen. 

De heel lage gemiddelde 

dialogische vorm veroorzaakt.
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Analyse van de Tsjechische tekst Co dělat při ztrátě zaměstnání, vraag 12 

Woordgroep die een relatie heeft 
met een eerdere woordgroep 

Afst. Type relatie 

Z1 lexicaal – volledige herhaling 
Z1 lexicaal – volledige herhaling 
Z1 lexicaal – substitutie, telwoord 

M3 lexicaal – volledige herhaling 
právech a povinnostech Z1 lexicaal – volledige herhaling 

afstand tussen woorden en verwijzingen of medierende verwijzingen is in dit 

 Bijna alle verwijzingen zijn volledige herhaling van woorden, buiten een 

Deze substitutie biedt geen aanleiding tot een dubbelzinnige lezing. Het gaat 

namelijk om de substitutie van verschillende soorten verzoeken door het woord 

uitlating van andere specificatie. 

Voor betere illustratie zijn de 

verhoudingen tussen deze twee soorten 

verwijzingen in de bijgevoegde grafiek  

De laatste tekst geeft antwoord op de 

vraag waar de lezer meer informatie kan 

Analyse van de Tsjechische tekst Co dělat při ztrátě zaměstnání, vraag 3 

Woordgroep die een relatie heeft 
met een eerdere woordgroep 

Afst. Type relatie 

Z1 lexicaal – volledige herhaling 
Z1 lexicaal – volledige herhaling 
Z2 lexicaal – volledige herhaling 
M1 lexicaal – volledige herhaling 
Z1 lexicaal – volledige herhaling 
M1 lexicaal – volledige herhaling 
M2 lexicaal – volledige herhaling 
M4 lexicaal – volledige herhaling 
M1 lexicaal – volledige herhaling 

gemiddelde woord-referentafstand is in deze tekst 1,56

administrative teksten zijn alle verwijzing door middelen van een volledige lexicale herhaling 

Deze tekst vertoont typische kenmerken van een administratieve tekst 

dubbelzinnigheid te vermijden, gebruikt men vaak volledige herhaling van een woord om naar het 

gemiddelde afstanden tussen woorden en hun referenten zijn door de gehanteerde 

che vorm veroorzaakt. 

 

4

1

0

5

Woordgroep waarnaar de 
latere woordgroep verwijst 
úřad práce 
elektronickou verzi 
Žádosti o zprostředkování 
zaměstnání; Žádosti o podporu v 
nezaměstnanosti 
uřad práce 
práva a povinnosti 

en verwijzingen of medierende verwijzingen is in dit 

Bijna alle verwijzingen zijn volledige herhaling van woorden, buiten een 

Deze substitutie biedt geen aanleiding tot een dubbelzinnige lezing. Het gaat 

namelijk om de substitutie van verschillende soorten verzoeken door het woord verzoeken met 

Woordgroep waarnaar de 
latere woordgroep verwijst 
informace 
portál 
internetu 
portál 
časopis 
časopisu 
portál 
informací 
infromace 

1,56 zinnen. Zoals vaak bij 

administrative teksten zijn alle verwijzing door middelen van een volledige lexicale herhaling 

stratieve tekst – om alle mogelijke 

dubbelzinnigheid te vermijden, gebruikt men vaak volledige herhaling van een woord om naar het 

afstanden tussen woorden en hun referenten zijn door de gehanteerde 

lexicaal - volledige 
herhaling
lexicaal - substitutie 
+ telwoord
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C. Relationele analyse 

Dankzij de dialogische vorm zijn de relaties tussen vragen en antwoorden meer complex. 

Heel vaak houdt de vraag een oorzaak, of beschrijving van een uitgangspositie in. Het 

antwoord is dan een soort resultaat dat verbonden is aan de gestelde vraag. 

Het antwoord op zichzelf houdt dan meestal een beschrijving van een procedé of een 

opsomming van informatie. Deze relaties zijn opsommend additief en positief. 

D. Semantische analyses 

In deze tekst staat overdracht van informatie centraal. De dialoogvorm is een poging om 

toegankelijker tegenover de lezer te zijn. 

Een andere benadering tot de lezer is de formulering van vragen. Deze zijn duidelijk uit het 

standpunt van de betrokkene geformuleerd en weerspiegelen reële vragen in deze levenssituatie. 

Een lichte persuasie om internet als communicatiemiddel te gebruiken is door benadrukking 

van de voordelen ervan gerealiseerd. 

Voor de berekening van de semantische complexiteit was de vraag 9 – Zatím jsem si volné 

místo nevybral, chci si sám dát inzerát gekozen. Dat is omdat de fragmenten van die gebruik is 

gemaakt te kort zijn. Ze vormen ook geen samenhangende tekst, dus ze zijn niet geschikt voor het 

berekenen van T(p). 

De waarde van T(p) is bij deze tekst 7,17 en behoort tot de lagere van de geanalyseerde 

teksten.  
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3.4 Pensioen 

Het bepalen van de hoogte van het pensioen en het kiezen van een juiste beleggingsstrategie 

zijn actuele thema’s in alle drie landen. Daarom hebben ministeries in alle landen brochures over deze 

problematiek uitgegeven. 

Voor deze analyse zijn drie gedrukte brochures verkrijgbaar. Deze brochures stammen uit de 

jaren 2005 – 2009. 

Voor de analyse zijn steeds tekstfragmenten gekozen die hetzelfde thema delen: de meest 

algemene informatie over pensioenregeling in het land. 

 

3.4.1 De Nederlandse tekst Verstandig je pensioen regelen 

A. Functionele analyse 

Deze brochure is in april 2008 uitgegeven door AFM (Autoriteit Financiële Markten). Deze 

institutie is een onafhankelijke toezichthouder over ondernemingen die diensten in sparen, lenen, 

beleggen en verzekeren verschaffen. 

Het onderwerp 

Het onderwerp van deze brochure is eenduidig, wat al uit de titel af te leiden valt: het is de 

regeling van het eigen pensioen. 

Doelgroep 

Deze brochure zegt expliciet wie de doelgroep is – het is iedereen die wil weten wat je kunt 

doen om je pensioen goed te regelen. In de tekst staat dat bijna de helft van werkende mensen nooit 

goed over het pensioen heeft nagedacht. En dat kan later onaangename gevolgen hebben. 

Communicatieve effecten 

Deze brochure beoogt een instructief en een informatief effect. De informatie in de tekst is in 

twee introductieteksten, 5 stappen, een samenvattende tekst en een pagina met alle belangrijke 

contacten over het thema verdeeld. 

De eerste twee teksten (Voor wie is deze folder? en Wie is de AFM?) zijn puur informatief. De 

volgende tekst, in 5 stappen en een samenvatting ingedeeld, is instructief van aard. Het is een 

handleiding over hoe men het pensioen kan regelen en waar men verdere informatie moet zoeken. 

De laatste pagina met contacten is weer informatief. 

In de inleidende test (Voor wie is deze folder?) heeft ook een expressief effect in zich, omdat 

het de gevolgen van slecht geregeld pensioen in de toekomst ter sprake brengt. Maar over het 

algemeen bevat de tekst niet veel expressieve teksthandelingen. 

De bovengenoemde effecten kan men in het volgende effectenschema zetten: 



38 

 

Het instructieve effect wordt door informatieve en expressieve effecten ondersteund. Het 

expressieve effect is in vergelijking met de anderen zwak. 

Het beoogde consecutieve effect is dat de lezers van deze brochure over hun pensioen gaan 

nadenken, informatie willen verkrijgen en vervolgens, als het nodig is, maatregelen zullen nemen. 

Dit effect is door een rij van stappen gerealiseerd. In deze stappen krijgt de lezer nodige 

achtergrondinformatie en instructies wat hij stap voor stap zal doen om informatie over zijn pensioen 

te krijgen en het pensioen, als nodig, te regelen. 

Beoordeling 

Alle beoogde effecten worden met genoeg teksthandelingen ondersteund. Deze zijn impliciet 

weergegeven, markeringswoorden zijn niet aanwezig. 

Over het algemeen is de brochure goed geconstrueerd. Er zijn geen teksthandelingen aanwezig 

die geen van de communicatieve effecten ondersteunen. 

De doelgroep, onderwerp en de beoogde effecten zijn duidelijk. 

B. Referentiële analyse 

Voor deze analyse zijn twee onderdelen van de tekst gekozen, namelijk Stap 1 en Stap 3. Deze 

twee geven de meest algemene informatie over de pensioenregeling in Nederland. 

De referentiële analyse wordt in de volgende tabellen weergegeven: 

 

 Referentiële analyse van de tekst Verstandig je pensioen regelen, onderdeel Stap 1 

Zin Woordgroep die een relatie heeft 
met een eerdere woordgroep 

Afst. Type relatie Woordgroep waarnaar de 
latere woordgroep verwijst 

2 AOW Z1 lexicaal – gedeeltelijke herhaling Algemene Ouderdomswet 
(AOW) 

2 basispensioen Z1 lexicaal – volledige herhaling basispensioen 
5 AOW M3 lexicaal – volledige herhaling AOW 
6 werkgever Z1 lexicaal – volledige herhaling werkgever 
7 regeling Z1 lexicaal – gedeeltelijke 

herhaling, derivatie 
pensioenregelingen 

7 pensioen Z2 lexicaal – volledige herhaling pensioen 
8 regeling M1 lexicaal – volledige herhaling regeling 
9 pensioen M2 lexicaal – volledige herhaling pensioen 
10 werkgever M4 lexicaal – volledige herhaling werkgever 
11 pensioen M2 lexicaal – volledige herhaling pensioen 
13 pensioen M2 lexicaal – volledige herhaling pensioen 
14 werkgever M4 lexicaal – volledige herhaling werkgever 
15 werkgever M1 lexicaal – volledige herhaling werkgever 
15 pensioenregeling M7 lexicaal – gedeeltelijke herhaling regeling 
18 pensioenregelingen M3 lexicaal – verandering van getal pensioenregeling 
18 sparen M2 lexicaal – volledige herhaling sparen 
18 pensioen M8 lexicaal – volledige herhaling pensioen 

 

Informatief 
informatie over regelingen 

Expressief 
het niet regelen van eigen pensioen kan later gevolgen hebben 

Instructief 
weten hoe men pensioen kan regelen 



Referentiële analyse van de tekst 

Zin Woordgroep die een relatie heeft 
met een eerdere woordgroep

2 je 

3 je 

4 je 

6 pensioen 

7 veranderingen 
8 veranderingen 

8 pensioen 

11 samenwonen 

13 pensioen 

 

Beoordeling 

De gemiddelde afstand tussen referenten en v

zinnen. Meestal is de afstand tussen 1 en 2 zinnen, en er zijn 

zinnen door gaan. 

De soort verbanden is altijd lexicaal, wat het lezen van de tekst wezenlijk vereenvoudigt. De 

onderlinge verdeling van de 

 

 

De soorten verbindingen die in de tekst zijn gebruikt maken het lezen 

Dominantie van volledige herhaling als lexicale verwijzing elimineert 

meerduidige lezing van de tekst.

C. Relationele analyse

In de inleidende passage van de tek

oorzaak-gevolgrelatie. Aan het begin wordt 

mogelijke oorzaak voor de uitgave (

nagedacht). 

De rest van de tekstonderdelen staan los van elkander, hun relatie is minder specifiek. Het gaat 

om opeenvolgende stappen, die naar elkaar verwijzen. Er is d
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Stap 1

lexicaal - volledige herhaling
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Referentiële analyse van de tekst Verstandig je pensioen regelen, onderdeel Stap 3 

Woordgroep die een relatie heeft 
met een eerdere woordgroep 

Afst. Type relatie 

Z1 lexicaal- 
volledige herhaling 

je

M1 lexicaal- 
volledige herhaling 

je

M1 lexicaal- 
volledige herhaling 

je

Z5 lexicaal- 
volledige herhaling 

Z2 lexicaal – verbalisatie 
M1 lexicaal- 

volledige herhaling 
M2 lexicaal- 

volledige herhaling 
Z4 lexicaal- 

volledige herhaling 
M5 lexicaal- 

volledige herhaling 

afstand tussen referenten en verwijzingen is in deze tekstfragmenten 2,6 

de afstand tussen 1 en 2 zinnen, en er zijn minder aanwijzingen die

soort verbanden is altijd lexicaal, wat het lezen van de tekst wezenlijk vereenvoudigt. De 

de soorten verbanden staat in de volgende grafiek:

soorten verbindingen die in de tekst zijn gebruikt maken het lezen 

Dominantie van volledige herhaling als lexicale verwijzing elimineert 

van de tekst. 

C. Relationele analyse 

eidende passage van de tekst (Voor wie is deze folder?) is er sprake van gemarkeerde 

gevolgrelatie. Aan het begin wordt uitgelegd waarover de brochure gaat en eerst daarna de 

orzaak voor de uitgave (de helft van de werkende mensen heeft nooit goed over pensioen 

De rest van de tekstonderdelen staan los van elkander, hun relatie is minder specifiek. Het gaat 

om opeenvolgende stappen, die naar elkaar verwijzen. Er is dus sprake van opsommende relaties.

8

02 1

Stap 3

volledige herhaling lexicaal - gedeeltelijke herhaling

Woordgroep waarnaar de 
latere woordgroep verwijst 
je 

je 

je 

pensioen 

verandert 
veranderingen 

pensioen 

samenwonen 

pensioen 

erwijzingen is in deze tekstfragmenten 2,6 

aanwijzingen die door meerdere 

soort verbanden is altijd lexicaal, wat het lezen van de tekst wezenlijk vereenvoudigt. De 

soorten verbanden staat in de volgende grafiek: 

 

soorten verbindingen die in de tekst zijn gebruikt maken het lezen gemakkelijk. 

Dominantie van volledige herhaling als lexicale verwijzing elimineert de mogelijkheid tot 

) is er sprake van gemarkeerde 

waarover de brochure gaat en eerst daarna de 

werkende mensen heeft nooit goed over pensioen 

De rest van de tekstonderdelen staan los van elkander, hun relatie is minder specifiek. Het gaat 

us sprake van opsommende relaties. 

21

3 2

Samen

gedeeltelijke herhaling andere
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Binnen de eigenlijke tekstonderdelen, stappen, zijn wel relaties tussen alinea’s. De tweede en 

derde alinea van Stap 1 onderhouden onderling een negatieve additieve relatie – een tegenstelling. De 

tweede alinea bespreekt het geval dat de lezer een werknemer is, de derde daarentegen het geval dat de 

lezer geen werkgever heeft of zijn werkgever geen pensioenregeling toepast. 

In Stap 4 is een soortgelijke relatie tussen de tweede en derde alinea. De tweede alinea 

bespreekt de situatie als de lezer een pensioen opbouwt, de derde behandelt wat men moet doen als 

men geen pensioen opbouwt. 

De rest van de onderlinge relaties is positief additief, dus opsommend.  

D. Semantische analyses 

In deze tekst zijn geen meerduidige woorden te vinden die voor moeizaam begrip zouden 

zorgen. Zoals uit de referentiële analyse bleek, is de verbinding tussen zinnen en proposities eenduidig 

door middel van volledige woordherhaling gerealiseerd. 

De hele brochure is grafisch goed ingedeeld en belangrijke woorden zijn ook binnen de 

eigenlijke tekst met een vet lettertype gemarkeerd. 

Een ander manier van organisatie die in deze brochure voorkomt is de dialoogvorm van de 

tekst. Vele onderdelen zijn door een vraag geïntroduceerd. Deze vraag heeft vaak betrekking tot de 

vorige alinea, dus het creëren van een mentale representatie van deze tekst is vereenvoudigd.  

De waarde van T(p) was bij deze tekst uit drie tekstfragmenten berekend. Namelijk zijn het 

Stap 1, Stap 2 en Stap 3. De reden daarvoor is dat elke van deze teksten korter is dan door de methode 

vereist, dus een analyse van drie opeenvolgende teksten zal een objectiever resultaat opleveren. 

De gemiddelde waarde van deze drie teksten is 4,99 wat het laagste cijfer in het hele 

onderzoek is. 

 

3.4.2 De Slowaakse tekst Čo by ste mali vedieť o dôchodkovom systéme 

A. Functionele analyse 

Deze brochure is in 2009 uitgegeven. De datum van de uitgave is niet vermeldt, maar is van de 

tekst afleidbaar. De uitgever is het Ministerie van Werk, Sociale Zaken en Familie (Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny). 

Het onderwerp 

Deze brochure gaat over de pensioenregeling in de Slowaakse Republiek, met bijzondere 

aandacht voor de verschillen tussen de eerste en tweede pilaar van het pensioen*. 

                                                           
* In Slowakije is het pensioen voor de meeste burgers uit drie onderdelen samengesteld. Het eerste onderdeel is het pensioen 
van de staat. Het tweede is een rente van pensioenbeheerders – dat zijn bedrijven waar men geld investeert en na het bereiken 
van het pensioen krijgt men een maandelijkse uitkering. Deze twee onderdelen zijn bijna voor alle verplicht. Het derde 
onderdeel is een aanvullende, vrijwillige belegging bij een financieel bedrijf. Deze drie onderdelen noemt men de drie pilaren 
van het pensioen. Soms 'opent' de regering de tweede pilaar. In deze periodes kunnen de burgers uit de tweede pilaar 
uitstappen en verder alleen in de eerste meedoen. Deze brochure was in een van deze periodes uitgegeven. 
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Doelgroep 

Deze brochure zegt al aan het begin, in de inleiding van de minister. Dat is namelijk “iedere 

burger, die zich actief voor zaken over het binnenlandse pensioensysteem interesseert, de burger, die 

de tweede pilaar is binnengestapt”. 

Deze vermelding is een beetje onduidelijk, want niet iedere burger die zich voor het systeem 

interesseert hoeft per se in de tweede pilaar te zijn. Maar het is herleidbaar dat deze brochure de twee 

pilaren bespreekt en daarom werkelijk voor iedereen is bestemd. 

Communicatieve effecten 

De tekst van deze brochure zegt, dat het de burgers over de situatie in het pensioensysteem wil 

informeren. Het informeren is volgens de brochure noodzakelijk, omdat de burger door alle 

commerciële mededelingen het overzicht kwijt kan raken. 

Deze brochure verscheen gedurende een periode waarin mensen die in de tweede pilaar waren, 

uitstappen konden. 

Het geproclameerde doel van de brochure is om de burger objectief te informeren. 

Onafhankelijk van de economische realiteit presenteert de brochure de tweede pilaar in een 

slecht licht. In de brochure is er bijna geen positieve informatie erover te vinden. 

Daarom kan men veronderstellen dat de eigenlijke bedoeling van de brochure het aanzetten 

van burgers is om ui de tweede pilaar te stappen. Andere communicatieve effecten die dit doel 

ondersteunen zijn in het volgende schema: 

 

Het persuasieve effect wordt vooral door informatieve en expressieve effecten gesteund. De 

expressieve teksthandelingen gaan met de informatieve door elkaar, maar er bestaan puur expressieve 

passages. Die zijn vaak door een aantal retorische vragen gerealiseerd. 

De directieve teksthandelingen die tot nadenken aanzetten zijn meestal in de inleidende 

passages van tekstonderdelen aanwezig en argumenteren met de vrijheid die iedere burger heeft, maar 

die met een goede analyse van de situatie samen moet gaan. 

Beoordeling 

Deze brochure bevat een paar tegenstrijdigheden. De beschrijving van de doelgroep zit 

argumentatief niet goed in elkaar, want het veronderstelt dat mensen die zich in het pensioensysteem 

Informatief 
informatie over de 
1e en 2e pilaar 

Directief 
de lezer moet nadenken en 
zelfstandig zijn toekomstige 
pensioen regelen 

Persuasief 
overtuigen dat de tweede pilaar voor meeste mensen niet voordelig is 

Expressief 
de tweede pilaar is commercieel, 
manipuleert de opvatting over 
zichzelf, houdt zijn beloften niet 
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interesseren, zich automatisch ook in de tweede pilaar zijn. Andere mogelijke lezing is dat deze 

brochure vooral bedoeld is voor mensen die in de tweede pilaar actief zijn. 

De tweede tegenstrijdigheid is de wens van de schrijver om de burgers door middel van 

objectieve informatie te helpen zich in het systeem te oriënteren. Negatieve expressieve uitlatingen, 

die altijd met de tweede pilaar verbonden zijn, zijn voor het minst manipulatief. 

Het beoogde constitutieve effect is niet in overeenstemming met de teksthandelingen die zich 

in de tekst bevinden. 

B. Referentiële analyse 

Voor de referentiële analyse van deze tekst is een tekst gekozen die analoog is met de 

Nederlandse, namelijk een hoofdstuk of onderdeel, waar het pensioensysteem het meest algemeen is 

beschreven. In deze brochure is dat gedaan door de manier van vergelijken tussen de eerste en tweede 

pilaar gedaan. De gekozen passage heet Jednopilierový alebo dvojpilierový dôchodok?  

De volgende tabel geeft deze analyse weer: 

 

Analyse van de tekst Čo by ste mali vedieť o dôchodkovom systéme, onderdeel Jednopilierovy alebo dvojpilierový 
dôchodok? 

Zin Woordgroep die een relatie 
heeft met een eerdere 
woordgroep 

Afst. Type relatie Woordgroep waarnaar de 
latere woordgroep verwijst 

2 nich Z1 persoonlijk voornaamwoord jednopilierový alebo 
dvojpilierový 

3 tieto otázky Z1 aanwijzend voornaamwoord 
+ zelfstandig naamwoord 

Ktorý z nich a akým 
spôsobom zohľadní Vaše 
príjmy dosiahnuté počas 
aktívneho života? 

3 na uvedenú tému Z1 collocationeel lexicaal Ktorý z nich a akým 
spôsobom zohľadní Vaše 
príjmy dosiahnuté počas 
aktívneho života? 

3 starobného dôchodku Z2 lexicaal – gedeeltelijke 
herhaling 

dôchodok 

5 dvoch pilieroch Z4 lexicaal – derivatie dvojpilierový 
7 dôchodku M4 lexicaal – gedeeltelijke 

herhaling 
starobného dôchodku 

7 jednopilierovom systéme 
(nazývaný aj priebežný) 

Z1 lexicaal – volledige herhaling jednopilierový 

8 v prvom pilieri Z1 lexicaal – derivatie jednopilierovom systéme 
(nazývaný aj priebežný) 

9 osobného bodu Z1 lexicaal – gedeeltelijke 
herhaling, 

osobnom mzdovom bode 

9 dôchodku M2 lexicaal – volledige herhaling dôchodku 
10 dôchodku M1 lexicaal – volledige herhaling dôchodku 
10 osobných mzdových bodov M1 lexicaal – gedeeltelijke 

herhaling 
osobného bodu 

11 osobný mzdový bod M1 lexicaal - derivatie osobných mzdových bodov 
11 dôchodok M1 lexicaal – volledige herhaling dôchodku 
12 osobných mzdových bodov M1 lexicaal – volledige herhaling osobný mzdový bod 
12 priebežného systému M3 lexicaal – gedeeltelijke 

herhaling 
jednopilierovom systéme 
(nazývaný aj priebežný) 

13 prvom pilieri M1 collocationeel lexicaal priebežného systému 
13 dôchodku M2 lexicaal – volledige herhaling dôchodok 



 

 

Beoordeling 

Gemiddeld is de afstand tussen 

meeste afstanden zijn een of twee zinnen

tussen heel gewone woorden (inkomen 

benoemen (twee pilaren –

voor het opbouwen van een mentale representatie van de tekst.

In de tekst worden

volgende grafiek weergegeven:

 

 

16

9
8

0
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20

14 dvojpilierový systém 
14 dôchodkové poistenie
15 starobný dôchodok 

15 dvojpilierového systému
16 prvopilierovej (časti)
16 druhopilierovej (časťi) 

17 druhom kapitalizačnom pilieri
18 starobného dôchodku
19 priebežného systému
19 druhom pilieri 

19 dôchodok 
20 zmien 
20 sumy 
20 účte 

21 prvom pilieri 
21 príjmom 

22 dôchodku 
23 dôchodku 
23 druhého piliera 
23 sume 
23 dôchodkovej správcovskej 

spoločnosti 
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is de afstand tussen woorden en hun referenten in deze tekst

een of twee zinnen lang. De meest extreme afstanden (12 en 8 zinnen) bestaan 

tussen heel gewone woorden (inkomen – loon) en tussen woorden die het thema van de tekst 

– tweepilarensysteem). Deze twee afstanden zijn dus geen groot probleem 

en van een mentale representatie van de tekst. 

worden meerdere soorten verwijzingen gebruikt. De verhoudingen worden in de 

weergegeven: 

3
1 1 1

lexicaal - volledige herhaling lexicaal -

collocationeel lexicaal lexicaal -

persoonlijk voornaamwoord aanwijzend voornaamwoord

lexicaal - betekenisoverlap

 M8 lexicaal - derivatie 
dôchodkové poistenie M1 collocationeel lexicaal 

M2 lexicaal – gedeeltelijke 
herhaling 

dvojpilierového systému M1 lexicaal – volledige herhaling 
prvopilierovej (časti) M2 collocationeel lexicaal 
druhopilierovej (časťi)  Z2 collocationeel lexicaal 

druhom kapitalizačnom pilieri M1 collocationeel lexicaal 
dôchodku M3 lexicaal – volledige herhaling 

priebežného systému M3 collocationeel lexicaal 
M2 lexicaal – gedeeltelijke 

herhaling 
M1 lexicaal – volledige herhaling 
Z1 lexicaal – volledige herhaling 
Z2 lexicaal – volledige herhaling 
Z2 lexicaal – gedeeltelijke 

herhaling 
M2 collocationeel lexicaal 
Z12 lexicaal – gedeeltelijke 

betekenisoverlap  
M3 lexicaal – volledige herhaling 
M1 lexicaal – volledige herhaling 
M3 lexicaal – volledige herhaling 
M3 lexicaal – volledige herhaling 

dôchodkovej správcovskej Z1 lexicaal – volledige herhaling 

referenten in deze tekst is 2,15 zinnen. De 

. De meest extreme afstanden (12 en 8 zinnen) bestaan 

loon) en tussen woorden die het thema van de tekst 

systeem). Deze twee afstanden zijn dus geen groot probleem 

meerdere soorten verwijzingen gebruikt. De verhoudingen worden in de 

 

gedeeltelijke herhaling

derivatie

aanwijzend voornaamwoord

dvoch pilieroch 
prvom pilieri 
dôchodok 

dvojpilierový systém 
dôchodkové poistenie 
starobné dôchodkové 
sporenie 
druhopilierovej (časti) 
starobný dôchodok 
prvopilierovej (časti) 
druhom kapitalizačnom 
pilieri 
dôchodku 
zmenám 
sumy 
dôchodkovom účte 

prvom pilieri 
mzdou 

dôchodku 
dôchodku 
druhom pilieri 
sumy 
dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti 



44 

De vaakst gebruikte soort verbinding is een volledige herhaling van een woord(groep), maar er 

zijn meerdere soorten verbindingen. Opvallend is het frequente gebruik van collocationeel lexicale 

verbindingen, die in vergelijking met afhankelijke verbindingen moeilijker te interpreteren zijn. 

C. Relationele analyse 

Aan het begin van de hier besproken tekstfragment is er sprake van een negatieve oorzaak-

gevolgrelatie. De oorzaak is hier de stelling dat waarschijnlijk iedereen over de problematiek van het 

pensioen goed geïnformeerd zal zijn (omdat er al zo veel erover was geschreven). Maar het gewenste 

gevolg is niet opgetreden: de waarheid over het systeem is in de overvloed van commerciële 

informatie verdwenen. 

In het onderdeel A (over de eerste pilaar) zijn de relaties meestal additief en er is ook een 

oorzaak-gevolgrelatie aan te wijzen. 

In het onderdeel B (over de tweede pilaar) zijn de meeste relaties ook additief, mar er zijn 

meerdere oorzaak-gevolrelaties. Maar meerdere ervan zijn negatief van aard: de oorzaak leidt niet tot 

het verwachte gevolg. 

D. Semantische analyses 

Deze tekst kan men in drie stukken indelen. De eerste gaat over de bedoeling van de tekst en 

beargumenteert zo dat het bestaan van deze brochure belangrijk is. Frequent gebruik van vragen zorgt 

voor directer contact met de lezer. 

Het onderdeel A gaat over de eerste pilaar. De tekst is begrijpelijk, maar op sommige plekken 

kan de lezer stilhouden, omdat ze niet duidelijk genoeg zijn. Met de verdere uitleg die in de tekst staat 

is de informatie compleet. 

Het onderdeel B beschrijft aan het begin de relatie tussen de eerste en tweede pilaar en gaat dat 

gedetailleerd op de tweede in. Deze nadere beschrijving berust op de beschrijving van de verschillen 

t.o.v. de eerste pilaar en voegt ook toe dat de factoren die de prestatie van de tweede pilaar 

beïnvloeden onberekenbaar zijn. 

De analyse van eerste 200 woorden van de sectie Jednopilierový alebo dvojpilierový 

dôchodok? heeft een T(p) van 8,73 opgeleverd. Deze waarde ligt lager dan het gemiddelde.  

Dit resultaat is o.a. veroorzaakt door het vermijden van vakkundige termen en een laag aantal 

van numerieke gegevens in de tekst. 

 

3.4.3 De Tsjechische tekst Dávky důchodového pojištění 

A. Functionele analyse 

Deze brochure is van maart 2005. De datum van de uitgave staat er expliciet in vermeldt. De 

uitgever is het Tsjechische Dienst van Sociale Zaken (Česká správa sociálního zabezpečení – ČSSZ). 
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Het onderwerp 

Het onderwerp van deze brochure staat al in de titel van de brochure, het is de 

pensioenuitkering en de problematiek van pensioen in de EU. 

Doelgroep 

De doelgroep van deze tekst staat er niet in vermeld, maar impliciet is het iedere burger die 

informatie over pensioen en/of over de pensioenregeling binnen EU nodig heeft. 

Communicatieve effecten 

De tekst van deze brochure vertoont twee communicatieve effecten: informatief en instructief. 

Het grootste deel van de tekst is informatief, aangevuld door instructies hoe en waar men meer 

informatie kan krijgen. Deze effecten kunnen in het volgende schema gezetten worden: 

 

Deze structuur is eenvoudig en dient geheel voor tot het bereiken van het beoogde 

consecutieve effect: kennis verspreiden over de pensioenregeling binnen Tsjechië en in verband met 

de EU. 

Beoordeling 

Deze brochure is strikt informatief en er zijn geen teksthandelingen aan te wijzen die niet dit 

beoogde effect betreffen. De teksthandelingen zijn impliciet gerealiseerd, wat bij dit soort effecten 

verwacht kan worden. 

B. Referentiële analyse 

In de volgende tabel is de analyse van de tekst Základní pravidla pro všechny druhy důchodů 

gekozen. Deze passage spreekt over de meest algemene principes van het pensioensysteem. 

Analyse van de Tsjechische tekst Dávky důchodového pojištění onderdeel Základní pravidla pro všechny druhy důchodů... 

Zin Woordgroep die een relatie 
heeft met een eerdere 
woordgroep 

Afst. Type relatie Woordgroep waarnaar de 
latere woordgroep verwijst 

3 jeho Z1 aanwijzend voornaamwoord sčítání 
4 případě Z1 lexicaal – gedeeltelijk 

betekenisoverlap 
situace 

4 dávku Z3 collocationeel lexicaal důchodu 
5 doby pojištění Z3 lexicaal – volledige herhaling dob pojištění 
6 důchod M2 collocationeel lexicaal dávku 
7 důchodce Z5 collocationeel lexicaal osoba, která byla pojištěna 
7 důchod M1 lexicaal – volledige herhaling důchodu 
7 členského státu Z1 lexicaal – volledige herhaling členského státu 
8 důchod M1 lexicaal – volledige herhaling důchod 
8 členské státy Z2 lexicaal – volledige herhaling členského státu 
9 pojištěnec M2 collocationeel lexicaal důchodce 
9 důchod M1 collocationeel lexicaal důchod 
9 státě M1 lexicaal – gedeeltelijke členské státy 

Informatief 
Informatie geven over de pensioenregeling 

Instructief 
Instrueren waar meer informatie te verkrijgen is 



10 jeho 
11 pojištěnec 
11 důchod 
11 cizím dobám pojištění
12 jeho 

 

De gemiddelde afstand tussen 

cijfer van de groep teksten over pensioen en illustreert de inform

De verdeling van de

 

 

 

Ook in deze tekst domineren verwijzingen

tweede meest voorkomende soort verwijzingen zijn de collocatio

tekst zijn ze niet moeilijk te interpreteren, omdat ze zich

verwijzen die voor de gemiddelde

C. Relationele analyse

De relaties in dit

logische volgorde uitgelegd. Er bestaan wel oorzaak

zinnen aan te wijzen. 

D. Semantische analyses

Deze tekst is logisch ingedeeld en 

De algemene beschrijving van het systeem is met een voorbeeld aangevuld.

De vormgeving van de brochure ondersteunt de indeling van informatie en maakt het 

opzoeken van relevante passages makkelijker. D

van de Dienst van Sociale 

 structureren de informatie er

Er zijn geen emotionele woorden of aansporingen aanwezig.

T(p) van deze tekst is 19,28.

naamwoorden, dus begrippen
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4
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herhaling en derivatie 
Z1 aanwijzend voornaamwoord 
M2 volledige herhaling 
M2 volledige herhaling 

ění Z2 volledige herhaling 
Z1 aanwijzend voornaamwoord 

afstand tussen woorden en hun referenten is 1,7 zinnen. Dat is 

cijfer van de groep teksten over pensioen en illustreert de informatieve opzet van de tekst.

de soorten verwijzingen staat in de volgende tabel. 

Ook in deze tekst domineren verwijzingen die gerealiseerd zijn door volledige herhaling. De 

tweede meest voorkomende soort verwijzingen zijn de collocationeel lexicale verw

tekst zijn ze niet moeilijk te interpreteren, omdat ze zichzelf herhalen en

gemiddelde lezer goed bekend zijn. 

C. Relationele analyse 

De relaties in dit tekstfragment zijn voornamelijk additief, de problematiek wordt in een 

logische volgorde uitgelegd. Er bestaan wel oorzaak-gevolgrelaties, maar deze zijn alleen binnen 

D. Semantische analyses 

Deze tekst is logisch ingedeeld en het zwaartepunt ligt op organisatie en informatie.

De algemene beschrijving van het systeem is met een voorbeeld aangevuld.

van de brochure ondersteunt de indeling van informatie en maakt het 

evante passages makkelijker. De brochure bevat ook een plattegron

ociale Zaken weergeeft. Grafische elementen zijn ook bunnen de tekst en 

structureren de informatie ervan. 

Er zijn geen emotionele woorden of aansporingen aanwezig. 

van deze tekst is 19,28. De reden voor het relatief hoge cijfer is vooral het aantal 

naamwoorden, dus begrippen, in deze tekst. 

3 3

1

lexicaal - volledige herhaling
collocationeel lexicaal
aanwijzend voornaamwoord
lexicaal - derivatie
lexicaal - gedeeltelijke betekenisoverlap

plný důchod 
pojištěnec 
důchod 
cizím dobám pojištění 
dílčí důchod 

woorden en hun referenten is 1,7 zinnen. Dat is het laagste 

atieve opzet van de tekst. 

soorten verwijzingen staat in de volgende tabel.  

 

door volledige herhaling. De 

neel lexicale verwijzingen. In deze 

herhalen en naar tussen woorden 

melijk additief, de problematiek wordt in een 

evolgrelaties, maar deze zijn alleen binnen 

tie en informatie.  

De algemene beschrijving van het systeem is met een voorbeeld aangevuld. 

van de brochure ondersteunt de indeling van informatie en maakt het 

ook een plattegrond die de plaats 

aken weergeeft. Grafische elementen zijn ook bunnen de tekst en 

hoge cijfer is vooral het aantal 

volledige herhaling
collocationeel lexicaal
aanwijzend voornaamwoord

gedeeltelijke betekenisoverlap
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3.5 Subsidie op zonnepanelen 

Hand in hand met de ontwikkelingen in de economie en de grotere popularisering van 

ecologische oplossingen bieden allerlei landen subsidie aan voor ecologische innovaties. 

Zonnepanelen zijn een relatief oude technologie die goed bekend is. Maar de technologie is 

steeds niet effectief genoeg om ook rendabel te zijn. Vele landen ondersteunen de verspreiding van 

deze technologie door aanbieding van subsidies op de productie van zonne-energie. 

 

3.5.1 De Nederlandse tekst Zon-PV 2009 

A. Functionele analyse 

Deze brochure is een product van SenterNovem. SenterNovem is een agentschap van het 

Ministerie van Economische Zaken, dat een sterk innovatief bedrijfsleven in een leefbare, duurzame 

samenleving wil stimuleren. 

Het Programma Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) is een van de initiatieven van 

SenterNovem. 

De brochure is in april 2009 uitgegeven, deze informatie staat in het colofon. 

Het onderwerp 

Het onderwerp van deze brochure is de subsidie voor zonnepanelen van de SDE. 

Doelgroep 

Er wordt geen concrete doelgroep aangesproken in deze tekst. De enige beperking bij het 

aanvragen van deze subsidie is de grootte van de installatie, die tussen 0, 601 en 100 kWp moet zijn. 

Zo komen zowel kleinere als grotere systemen in aanmerking. 

Communicatieve effecten 

Deze tekst beoogt vooral een instructief effect: de lezer moet te weten komen hoe hij een 

subsidie voor zonnepanelen kan aanvragen. 

Dit effect is door informatieve effecten ondersteund. De brochure geeft informatie over het 

hele subsidieprogramma en over de eigenlijke stappen die de aanvrager moet ondernemen. Dit is 

aangevuld door rekenvoorbeelden, die de lezer zullen helpen om zelf te bepalen hoe hoog zijn subsidie 

zal zijn. 

Deze effecten kan men in het volgende effectenschema zetten: 

  

Instructief 
weten hoe men de subsidie kan aanvragen 

Informatief 
informatie over het programma 

Informatief 
informatie over het proces van aanvragen 
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Beoordeling 

Het hoofddoel van deze tekst wordt door genoeg teksthandelingen ondersteund, en de tekst 

bevat een beschrijving van de hele aanvraagprocedure voor de verkrijging van subsidie voor de 

installatie van een panelensysteem. 

Ook de elektronische variant van aanvragen is in de tekst beschreven, samen met de voordelen 

die deze oplossing biedt. Deze mogelijkheid is op twee plaatsen vermeldt: onder de kop 

Aanvraagperiode en onder Stap 2: Vraag subsidie aan bij SenterNovem. In de Aanvraagperiode 

worden beide, de 'papieren' en de elektronische aanvraagmogelijkheden behandeld, in Stap 2 alleen de 

elektronische mogelijkheid. 

Dit is een duidelijke aansporing tot het gebruik van het elektronische formulier. 

Er is genoeg informatie over systemen die in aanmerking voor de subsidie komen, over het 

systeem van uitkering (met rekenvoorbeelden) en over de betrokken instituties zelf. 

Enige verwarring kan vooral veroorzaakt worden door de bovenvermelde 

terminologieproblemen en in mindere mate het benadrukken van de elektronische aanvraag. 

B. Referentiële analyse 

Voor de referentiële analyse van deze tekst is de inleidende passage gekozen (van het begin 

van de tekst tot het eerste rekenvoorbeeld). Deze tekst houdt de meest algemene informatie over het 

programma in. 

De volgende tabel geeft de analyse weer: 

 

Analyse van de Nederlandse tekst Zon-PV 2009 

Zin Woordgroep die een relatie 
heeft met een eerdere 
woordgroep 

Afst. Type relatie Woordgroep waarnaar de 
latere woordgroep verwijst 

2 subsidie Z1 lexicaal – volledige herhaling subsidie 
3 SDE Z2 lexicaal – gedeeltelijke 

herhaling 
Stimuleringsregeling 
Duurzame Energieproductie 
(SDE) 

4 subsidie M2 lexicaal – volledige herhaling subsidie 
4 elektriciteit Z1 lexicaal – gedeeltelijke 

betekenisoverlap 
stroom 

5 zonnepanelen Z2 lexicaal – volledige herhaling zonnepanelen 
5 subsidie M1 lexicaal – volledige herhaling subsidie 
6 Stimuleringsregeling 

Duurzame Energieproductie 
M3 lexicaal – derivatie SDE 

6 subsidie M1 lexicaal – volledige herhaling subsidie 
6 elektriciteit M2 lexicaal – volledige herhaling elektriciteit 
6 PV - systeem Z3 collocationeel lexicaal installaties 
7 installaties M1 collocationeel lexicaal PV – systeem 
7 subsidieopbrengsten M1 lexicaal – gedeeltelijke 

herhaling 
subsidie 

7 elektriciteit M1 lexicaal – volledige herhaling elektriciteit 
8 subsidie M1 lexicaal – derivatie subsidieopbrengsten 
9 elektriciteit M1 lexicaal – volledige herhaling elektriciteit 
9 systeem M3 collocationeel lexicaal installaties 
10 elektriciteit M1 lexicaal – volledige herhaling elektriciteit 
12 vergoeding voor levering van 

PV-stroom aan het 
elektriciteitsnet 

Z2 lexicaal – derivatie 'terugvergoeding'…voor de 
levering van elektriciteit aan 
het net 



12 elektriciteitsnet 

13 energiebedrijf 

13 SDE - basisbedrag 
14 SDE - bijdrage 
14 kleinschalige installaties
15 grootschalige installaties
16 elektriciteit 
16 basisbedrag 

17 hierop 
18 vergoeding voor levering aan 

het net 

18 SDE-bijdrage 
19 energie 

19 net 
19 SDE-subsidie 

20 Zon-PV installatie 

 

Beoordeling 

De gemiddelde 

verbindingen is relatief breed. De meest gebruikte soort verbinding is volledige herhaling van 

woorden, en de tweede meest gebruikte is de collocationeel

Er is een mogelijke punt die problemen bij de tekstinterpretatie kan veroorzaken. Namelijk het 

door elkaar gebruiken van de begrippen SDE

problemen bij het begrijpen van tekst veroorzaken.

De onderlinge structuur van gebruikte vormen van verwijzingen staat in de volgende grafiek:

 

Het hoge aantal en het brede spectrum van gebruikte verwijzingen helpen de tekst leesbaar te 

maken. Het toepassen van deze technieken heeft echter bovengenoemde interpretatieproblemen niet 

elimineert. 
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Z2 lexicaal – gedeeltelijke 
herhaling 

Z3 lexicaal – gedeeltelijke 
betekenisoverlap 

M5 collocationeel lexicaal 
Z3 lexicaal – volledige herhaling 

kleinschalige installaties Z2 lexicaal – volledige herhaling 
grootschalige installaties Z3 lexicaal – derivatie 

M6 lexicaal – volledige herhaling 
M3 lexicaal – gedeeltelijke 

herhaling 
(Z1) aanwijzend voornaamwoord 

vergoeding voor levering aan M6 lexicaal – derivatie 

M4 lexicaal – volledige herhaling 
M3 lexicaal –gedeeltelijke 

betekenisoverlap 
M1 lexicaal – volledige herhaling 
M1 lexicaal – gedeeltelijke 

betekenisoverlap 
M12 collocationeel lexicaal 

 woord-referent-afstand is 2,59 zinnen. Het spectrum van gebruikte 

verbindingen is relatief breed. De meest gebruikte soort verbinding is volledige herhaling van 

woorden, en de tweede meest gebruikte is de collocationeel-lexicale verbinding.

Er is een mogelijke punt die problemen bij de tekstinterpretatie kan veroorzaken. Namelijk het 

gebruiken van de begrippen SDE-subsidie, SDE-bijdrage en SDE

begrijpen van tekst veroorzaken. 

De onderlinge structuur van gebruikte vormen van verwijzingen staat in de volgende grafiek:

Het hoge aantal en het brede spectrum van gebruikte verwijzingen helpen de tekst leesbaar te 

n. Het toepassen van deze technieken heeft echter bovengenoemde interpretatieproblemen niet 

 

5
4 4 4

lexicaal - volledige herhaling

collocationeel lexicaal

lexicaal - gedeeltelijke herhaling

lexicaal - gedeeltelijke betekenisoverlap

lexicaal - derivatie

lexicaal - aanwijzend voornaamwoord

net 

energiemaatschappij 

subsidie 
SDE – bijdrage 
kleinschalige instalaties 
grote installaties 
elektriciteit 
SDE – basisbedrag 

vorige alinea – zin 12 t/m 16 
vergoeding voor levering van 
PV-stroom aan het 
elektriciteitsnet 
SDE-bijdrage 
elektriciteit 

net 
SDE-bijdrage 

systeem 

Het spectrum van gebruikte 

verbindingen is relatief breed. De meest gebruikte soort verbinding is volledige herhaling van 

lexicale verbinding. 

Er is een mogelijke punt die problemen bij de tekstinterpretatie kan veroorzaken. Namelijk het 

bijdrage en SDE-basisbedrag. Dit kan 

De onderlinge structuur van gebruikte vormen van verwijzingen staat in de volgende grafiek: 

 

Het hoge aantal en het brede spectrum van gebruikte verwijzingen helpen de tekst leesbaar te 

n. Het toepassen van deze technieken heeft echter bovengenoemde interpretatieproblemen niet 

1

volledige herhaling

gedeeltelijke herhaling

gedeeltelijke betekenisoverlap

aanwijzend voornaamwoord
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C. Relationele analyse 

Tussen tekstonderdelen in deze brochure bestaan meestal possitief additieve – opsommende 

relaties. Meestal wordt nieuwe informatie aan oude toegevoegd, zonder de onderlinge relatie nader te 

specificeren. 

Op sommige plekken zijn gemarkeerde oorzaak-gevolgrelaties aanwezig. Deze zijn aan het 

begin van de tekst toegepast, om de reden voor de subsidie te beargumenteren, en dan later om de 

logica van het berekenen van de subsidie uit te leggen. 

Beoordeling 

In deze tekst zijn vooral opsommende-additieve relaties aanwezig, wat voor een informatieve 

tekst typisch is. Andere, orzaak-gevolg aangevende relaties zin op juiste plekken gebruikt, en 

ondersteunen de bedoeling van de tekst. 

D. Semantische analyses 

De informatie in deze brochure is logisch ingedeeld en geeft veel informatie over het hele 

programma. 

De lezer vindt hierin informatie over het programma, de bedoeling, de redenen voor ontstaan, 

de betrokkene instituties en vooral uitleg over hoe men stap voor stap deze subsidie kan aanvragen. 

Er is geen directief element in deze brochure, geen emotionele lading. De tekst spoort de lezer 

niet direct aan om deze subsidie aan te vragen.  

De meting voor T(p) was uitgevoerd op de eerste 213 woorden van dezelfde tekst die in de 

referentiele analyse gebruikt was . De waarde die de formule voor het berekenen van semantische 

complexiteit is 13,324. Dit is de hoogste waarde van alle Nederlandse teksten en de reden daarvoor is 

waarschijnlijk de hoge mate van numerieke gegevens in deze tekst.  

 

3.5.2 De Slowaakse tekst Program využitia biomasy a slnečnej energie v 

domácnostiach 

A. Functionele analyse 

Deze tekst stamt uit het Slowaakse Agentschap voor Innovatie en Energievoorziening 

(Slovenská inovačná a energetická agentúra – SIEA). 

Dit document is het programma van het project om meer duurzame energiebronnen in 

Slowakije te gebruiken. Dit programma wordt door het Ministerie van Economische Zaken 

(Ministerstvo hospodárstva) geleid. 

Het onderwerp 

Het onderwerp van deze tekst is de beschrijving van het programma om meer gebruik te 

maken van biomassa en zonne-energie in de huishouding. 
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Doelgroep 

De doelgroep wordt in de tekst niet expliciet genoemd, maar is uit van meerdere punten in de 

tekst afleidbaar. Al in de naam van het programma staat dat het programma voor huishoudingen is. Uit 

de tekst is verder afleidbaar wie voor de subsidie in aanmerking komt: de eigenaar of de mede-

eigenaar van een familiehuis, de gemeenschap van huiseigenaren, of de beheerder van flats die 

overwegend in persoonlijk bezit zijn. 

Communicatieve effecten 

Deze tekst is een samenvatting van regelingen over het gebruik van zonnepanelen en ketels 

voor biomassa. Het beoogde effect is duidelijk instructief – er wordt uitgelegd hoe men de subsidie 

kan aanvragen. Dit wordt door veel informerende teksthandelingen ondersteund. Het effectenschema 

ziet er als volgt uit: 

 

 

Beoordeling 

Alle effecten worden door genoeg teksthandelingen ondersteund. Deze tekst is puur 

descriptief-informatief en er zijn geen teksthandelingen aanwezig van deze afwijken. 

B. Referentiële analyse 

Voor de referentiële analyse van deze tekst is voor de inleidende passages gekozen: vanaf het 

begin van de tekst tot artikel 5 – die bespreekt al de technische details van de zonpanelen. De reden is 

dat deze passage de meest algemene informatie geeft. Verder in de tekst zijn meer technische details 

beschreven. 

De analyse staat in de volgende tabel: 

 

Analyse van de Slowaakse tekst Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach onderdelen Čl. 1 
Predmet úpravy, Čl. 2 Predmet podpory, Čl. 3 Poskytovateľ podpory a administrátor Programu en Čl. 4 Podmienky 
poskytnutia dotácie 

Zin Woordgroep die een relatie 
heeft met een eerdere 
woordgroep 

Afst. Type relatie Woordgroep waarnaar de 
latere woordgroep verwijst 

2 program Z1 lexicaal – volledige herhaling program 
3 program M1 lexicaal – volledige herhaling program 
4 program M1 lexicaal – volledige herhaling program 
5 dotácie Z1 lexicaal – derivatie 

(getalsverandering) 
dotácií 

5 programu M1 lexicaal – volledige herhaling program 

Instructief 
weten hoe men de subsidie kan aanvragen 

Informatief 
Informatie over het programma en het procedé van aanvragen 
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6 dotácie M1 lexicaal – derivatie 
(getalsverandering) 

dotácie 

6 kotol na biomasu Z3 lexicaal – volledige herhaling kotol na biomasu 
6 slnečné kolektory Z3 lexicaal – volledige herhaling slnečné kolektory 
7 programu M2 lexicaal – volledige herhaling programu 
7 dotácie M1 lexicaal – derivatie 

(getalsverandering) 
dotácie 

8 programu M1 lexicaal – volledige herhaling programu 
8 žiadateľom M1 lexicaal – volledige herhaling žiadateľom 
8 vlastník alebo spoluvlastník 

rodinného domu 
M1 lexicaal – volledige herhaling vlastník alebo spoluvlastník 

rodinného domu 
10 programu M2 lexicaal – volledige herhaling programu 
11 dotáciu M4 lexicaal – volledige herhaling dotácie 
11 slnečné kolektory M5 lexicaal – volledige herhaling slnečné kolektory 
12 dotáciu M1 lexicaal – volledige herhaling dotáciu 
12 kotly na biomasu M6 lexicaal – derivatie 

(getalsverandering) 
kotol na biomasu 

13 dotáciu M1 lexicaal – volledige herhaling dotáciu 
13 kotol na biomasu M1 lexicaal – derivatie 

(getalsverandering) 
kotly na biomasu 

13 slnečné kolektory M7 lexicaal – volledige herhaling slnečné kolektory 
14 dotáciu M1 lexicaal – volledige herhaling dotáciu 
14 žiadateľom M6 lexicaal – volledige herhaling žiadateľom 
14 inštalácie Z3 lexicaal – volledige herhaling inštalácie 
14 slnečných kolektorov M1 lexicaal – volledige herhaling slnečné kolektory 
14 kotla na biomasu M1 lexicaal – volledige herhaling kotol na biomasu 
15 dotáciu M1 lexicaal – volledige herhaling dotáciu 
16 žiadateľ M1 lexicaal – volledige herhaling žiadateľovi 
17 formulár žiadosti Z1 lexicaal – volledige herhaling formulári žiadosti 
17 programu M8 lexicaal – volledige herhaling programu 
18 žiadateľovi M2 lexicaal – volledige herhaling žiadateľ 
18 slnečných kolektorov M4 lexicaal – volledige herhaling slnečných kolektorov 
19 prílohou žiadosti M1 lexicaal – volledige herhaling prílohou žiadosti 
19 žiadateľa M1 lexicaal – volledige herhaling žiadateľovi 
19 bytového domu Z8 lexicaal – derivatie 

(getalsverandering) 
bytových domoch 

20 prílohou žiadosti M1 lexicaal – volledige herhaling prílohou žiadosti 
20 žiadateľa M1 lexicaal – volledige herhaling žiadateľa 
20 bytového domu M1 lexicaal – volledige herhaling bytového domu 
21 dotácia M6 lexicaal – volledige herhaling dotáciu 
21 inštalácie M3 lexicaal – volledige herhaling inštalácie 
21 administrátora Z11 lexicaal – volledige herhaling administrátorom 
22 poštou Z1 lexicaal – volledige herhaling poštou 
22 obálke Z1 lexicaal – volledige herhaling obálke 
23 administrátor M2 lexicaal – volledige herhaling administrátora 
23 inštalácie M2 lexicaal – volledige herhaling inštalácie 
23 dotácie M1 lexicaal – volledige herhaling dotácia 
24 administrátor M1 lexicaal – volledige herhaling administrátor 
24 žiadosti Z2 lexicaal – derivatie 

(getalsverandering) 
žiadosť 

25 dotácie M2 lexicaal – volledige herhaling dotácie 
25 žiadosti M1 lexicaal – volledige herhaling žiadosti 
26 odbornú komisiu Z1 lexicaal – volledige herhaling odbornou komisiou 
27 dotácie M1 lexicaal – volledige herhaling dotácie 
 

Beoordeling 

De lengte van verwijzingen is bij deze tekst gemiddeld 2,3 zinnen.  

De tekst hanteert een heel administratieve opmaak – het gaat niet om een lopende tekst, maar 

meer om een samenvatting van regelingen. Deze zijn ook gestructureerd als artikelen en eronder staan 

punten die meestal met een of twee zinnen beschreven zijn. Er is geen inleidende tekst aanwezig.  



Het resultaat van deze opmaak is heel 

compact en gestructureerd, maar aan de andere 

mentale representatie van de tekst op te bouwen.

Opmerkelijk is dat zich in deze tekst alleen twee soorten verbindin

herhaling en derivatie. Bij derivatie gaat het altijd om 

zijn eenvoudig om te interpreteren, maar 

is vanwege de grote hoeveelh

De onderlinge verhouding tussen de typen verwijzingen staat in de volgende grafiek:

 

 

De tekst houdt veel verwijzingen

niet met opzet gedaan. De tekst 

teksten. En voor juridische teksten is het typisch dat ze heel exact zijn om elke mogelijke ambiguïteit 

uit te sluiten. Dus de vake letterlijke herhalingen stammen waarschijnlijk uit de bro

C. Relationele analyse

De verhouding tussen zinnen in deze tekst is altijd additief. Dat hangt met de administratieve 

stijl en structuur van de tekst

artikelen van de tekst. De in

informatie toe over het artikel waar

D. Semantische analyses

Zoals al eerder vermeld is deze tekst een soort uittreksel van de regeling van het ministerie. 

Daarom is het een administratieve tekst met de stijl en opmaak die erbij behoort.

Semantisch is het dus een logische

wettelijke regeling. Er zijn geen aansporingen, emotionele of directieve elementen aanwezig.

De waarde van T(p)

teksten. Het hoge cijfer is door de aanwezigheid van vele fa

veroorzaakt. 
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Het resultaat van deze opmaak is heel compacte informatie. Dit 

compact en gestructureerd, maar aan de andere kant vereist het van de lezer meer inspanning om een 

mentale representatie van de tekst op te bouwen. 

Opmerkelijk is dat zich in deze tekst alleen twee soorten verbindin

herhaling en derivatie. Bij derivatie gaat het altijd om getalsverandering. Beide types verbindingen 

zijn eenvoudig om te interpreteren, maar de lezer zal de tekst waarschijnlijk wel moeilijk vinden

grote hoeveelheid begrippen die de tekst introduceert. 

De onderlinge verhouding tussen de typen verwijzingen staat in de volgende grafiek:

houdt veel verwijzingen in die goed te interpreteren zijn, maar waarschijnlijk 

. De tekst is waarschijnlijk een samenvatting van wetten en andere juridische 

teksten. En voor juridische teksten is het typisch dat ze heel exact zijn om elke mogelijke ambiguïteit 

uit te sluiten. Dus de vake letterlijke herhalingen stammen waarschijnlijk uit de bro

C. Relationele analyse 

De verhouding tussen zinnen in deze tekst is altijd additief. Dat hangt met de administratieve 

stijl en structuur van de tekst samen. De tekst geeft stap voor stap informatie over de eigenlijke 

van de tekst. De informatie is altijd logisch georganiseerd en elke nieuwe zin voegt nieuwe 

toe over het artikel waar hij toe behoort. 

D. Semantische analyses 

vermeld is deze tekst een soort uittreksel van de regeling van het ministerie. 

het een administratieve tekst met de stijl en opmaak die erbij behoort.

Semantisch is het dus een logische, maar heel precieze en technische omschrijving van de 

wettelijke regeling. Er zijn geen aansporingen, emotionele of directieve elementen aanwezig.

T(p) lis bij deze tekst 26,3. Dit is de hoogste waarde van alle geanalyseerde 

hoge cijfer is door de aanwezigheid van vele factografische en herhalende woorden 
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. Dit maakt de tekst bijzonder 

vereist het van de lezer meer inspanning om een 

Opmerkelijk is dat zich in deze tekst alleen twee soorten verbindingen bevinden: volledige 

. Beide types verbindingen 

waarschijnlijk wel moeilijk vinden: dat 

De onderlinge verhouding tussen de typen verwijzingen staat in de volgende grafiek: 

 

die goed te interpreteren zijn, maar waarschijnlijk is dit 

waarschijnlijk een samenvatting van wetten en andere juridische 

teksten. En voor juridische teksten is het typisch dat ze heel exact zijn om elke mogelijke ambiguïteit 

uit te sluiten. Dus de vake letterlijke herhalingen stammen waarschijnlijk uit de bronteksten. 

De verhouding tussen zinnen in deze tekst is altijd additief. Dat hangt met de administratieve 

. De tekst geeft stap voor stap informatie over de eigenlijke 

formatie is altijd logisch georganiseerd en elke nieuwe zin voegt nieuwe 

vermeld is deze tekst een soort uittreksel van de regeling van het ministerie. 

het een administratieve tekst met de stijl en opmaak die erbij behoort. 

maar heel precieze en technische omschrijving van de 

wettelijke regeling. Er zijn geen aansporingen, emotionele of directieve elementen aanwezig. 

lis bij deze tekst 26,3. Dit is de hoogste waarde van alle geanalyseerde 

tografische en herhalende woorden 

lexicaal - volledige herhaling

lexicaal - derivatie
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3.5.3 De Tsjechische tekst Příručka pro žadatele o podporu 

A. Functionele analyse 

Deze tekst is een publicatie van het Programma Zelená úsporám (Groen voor besparingen). 

Dit programma is een project van het Ministerie voor Milieu en wordt door het Staatsfonds Milieu 

Tsjechische Republiek geleid. 

Deze brochure is een handleiding voor aanvragers die subsidie via dit programma willen 

ontvangen. De omvang van het programma, en daardoor ook de omvang van de publicatie, is groot: 

energiebesparingen bij de verwarming, de verschaffing van subsidie aan de bouw van nieuwe 

bouwwerken die de passieve energiestandaard volgen, de gebruikmaking van duurzame 

energiebronnen voor de verwarming van gebouwen en water en een bonus voor combinatie van 

bovengenoemde maatregelen. 

Voor de referentiële analyse van deze tekst is gebruik gemaakt van de inleidende passage 1. 

Základní informace o programu t/m punt D. Voor de functionele analyse is gebruik gemaakt van het 

bovengenoemde onderdeel en het Woord vooraf (Úvodní slovo). 

Het onderwerp 

Het onderwerp van deze brochure is duidelijk het programma Groen voor besparingen. Al de 

eerste zin in het woord vooraf zegt duidelijk dat ons deze handleiding rondleiden zal door de wereld 

van subsidies van het programma. 

Doelgroep 

Tevens wordt in het Woord vooraf de doelgroep van het programma, dus ook van de 

handleiding vermeld – het is bijna iedereen: een eigenaar van een woonhuis of flat, een 

woningcoöperatie, een vereniging van huurders of een eigenaar van een appartement dat zich niet in 

een flatgebouw bevindt. 

Communicatieve effecten 

Deze brochure is vooral een handleiding, dus het overwegende effect zal instructief van aard 

zijn. Ter ondersteuning zijn in de tekst ook informatieve en in elk geval minst in het Woord vooraf ook 

persuasieve teksthandelingen aanwezig. 

Deze effecten zijn in het volgende schema weergegeven: 

Instructief 
weten hoe men alle soorten van aangeboden subsidies kan aanvragen 

Persuasief 
de aanvrager heeft de kans om al in een paar 
maanden goedkoper te wonen, dit is een 
oplossing voor de economische crisis en de 
milieuvervuiling, want dit programma 
ondersteunt regionale werkgelegenheden 

Informatief 
informatie over het programma en de 
manier van aanvragen 
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Beoordeling 

Deze uitgebreide handleiding behandelt alle aspecten van het aanvragen van de subsidie. 

Dankzij de grote omvang ervan is de informatie goed gestructureerd en is de benodigde informatie 

gemakkelijk te vinden. 

Het persuasieve deel van het Woord vooraf is een positieve bijdrage tot het doel van deze 

brochure. 

 

B. Referentiele analyse 

De analyse van het bovengenoemde tekstfragment wordt in de volgende tabel weergegeven: 

 

Analyse van de Tsjechische tekst Příručka pro žadatele o podporu onderdeel Základní členění programu uit het hoofdstuk 
1.Základní informace o programu 

Zin Woordgroep die een relatie 
heeft met een eerdere 
woordgroep 

Afst. Type relatie Woordgroep waarnaar de 
latere woordgroep verwijst 

2 podpora Z1 lexicaal – volledige herhaling podpory 
2 programu Z1 lexicaal – volledige herhaling program 
2 prostředky Z1 collocationeel lexicaal vynosu z prodeje povolenek 

na emise 
2 podporu M1 lexicaal – volledige herhaling podpora 
3 podporu M1 lexicaal – volledige herhaling podporu 
3 programu M1 lexicaal – volledige herhaling programu 
3 žadatelem Z1 lexicaal – derivatie 

(uitbreiding) 
každému, kdo o podporu 
požádá 

4 podpora M1 lexicaal – volledige herhaling podporu 
4 realizace Z1 lexicaal – volledige herhaling realizaci 
5 programu M2 lexicaal – volledige herhaling programu 
5 podpořit M1 lexicaal – derivatie 

(nominalisatie) 
podpora 

5 úspor energie Z4 lexicaal – volledige herhaling úspor energie 
5 využití obnovitelných zdroju 

energie 
Z4 lexicaal - derivatie využívaní energie 

z obnovitelných zdroju 
6 program M1 lexicaal – volledige herhaling programu 
6 podpory M1 lexicaal – derivatie 

(nominalisatie) 
podpořit 

7 úspora energie M2 lexicaal – derivatie 
(getalsverandering) 

úspor energie 

8 budovy Z3 lexicaal – gedeeltelijke 
herhaling, derivatie 
(getalsverandering) 

obytných budovách 

9 zateplení Z1 lexicaal – volledige herhaling zateplení 
9 obytných domu M1 collocationeel lexicaal budovy 
11 vyuziti obnovitelnych zdroju M6 lexicaal – volledige herhaling vyuziti obnovitelnych zdroju 
13 novostaveb Z3 lexicaal – volledige herhaling novostaveb 
15 opatření Z10 lexicaal – volledige herhaling opatření 
16 žadateli Z12 lexicaal – derivatie 

(getalsverandering) 
žadatelem 

16 podporu M6 lexicaal – volledige herhaling podpora 
16 rodinnych a bytovych domu M6 lexicaal – gedeeltelijke 

herhaling 
obytnych domu 

17 žadatelem M1 lexicaal – volledige herhaling žadateli 
17 podporu M1 lexicaal – volledige herhaling podporu 
17 rodinný nebo bytový dum M1 lexicaal – derivatie  rodinných a bytových domu 
18 žadateli M1 lexicaal – volledige herhaling žadatelem 



19 podpory 
19 žadateli 
19 rodinnych domu a bytovych 

domu 

 

De gemiddelde afstand tussen woorden en hun referenten is in dit teks

De dominerende soorten verbindingen zijn de volledige herhaling en derivatie. Er zijn ook 

twee collocationeel lexicale verbindingen aanwezig. Deze zijn niet moeilijk te interpreteren. De 

verhouding tussen alle types verbindingen word

 

Beoordeling 

Verwijzingen in deze tekst zijn goed opgebouwd en door een opvallende

ondersteund. De afstanden zijn me

weergegeven. Er zijn geen

C. Relationele analyse

In het Woord vooraf

plekken in dit tekstonderdeel is er sprake van ongemarkeerde oozaak

gebruikt om de voordelen te presenteren die de lezer van het programma kan 

voorbeeld:  

 

Tato příručka vás provede podrobnými podmínkami k získání finan

návratnost vaší investice do energeticky úsporn

 

Deze handleiding zal u 

verkrijgen van subsidie voor een sneller rendement van uw investering in een energetisch spaarzamer 

en ecologisch schoner wonen.

 

De 'oorzaak' is de handleiding en het gevolg zal het sneller rendement en het beter wonen zijn.
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M2 lexicaal – volledige herhaling 
M1 lexicaal – volledige herhaling 

rodinnych domu a bytovych M2 lexicaal – derivatie 

afstand tussen woorden en hun referenten is in dit teks

ominerende soorten verbindingen zijn de volledige herhaling en derivatie. Er zijn ook 

twee collocationeel lexicale verbindingen aanwezig. Deze zijn niet moeilijk te interpreteren. De 

verhouding tussen alle types verbindingen wordt in de volgende grafiek weergegeven:

Verwijzingen in deze tekst zijn goed opgebouwd en door een opvallende

fstanden zijn meestal klein, dus de informatie wordt

weergegeven. Er zijn geen moeilijke begrippen zonder uitleg te vinden. 

C. Relationele analyse 

Woord vooraf kunnen sommige niet-additieve relaties aangeduid worden

plekken in dit tekstonderdeel is er sprake van ongemarkeerde oozaak

uikt om de voordelen te presenteren die de lezer van het programma kan 

ka vás provede podrobnými podmínkami k získání finan

vaší investice do energeticky úspornějšího a ekologicky čistšího bydlení.

Deze handleiding zal u rondleiden langs gedetailleerd beschreven

voor een sneller rendement van uw investering in een energetisch spaarzamer 

en ecologisch schoner wonen. 

De 'oorzaak' is de handleiding en het gevolg zal het sneller rendement en het beter wonen zijn.

8

2

lexicaal - volledige herhaling
lexicaal - derivatie
collocationeel lexicaal
lexicaal - gedeeltelijkie herhaling

podporu 
žadateli 
rodinny nebo bytovy dum 

afstand tussen woorden en hun referenten is in dit tekstfragment 2,53 zinnen. 

ominerende soorten verbindingen zijn de volledige herhaling en derivatie. Er zijn ook 

twee collocationeel lexicale verbindingen aanwezig. Deze zijn niet moeilijk te interpreteren. De 

t in de volgende grafiek weergegeven: 

 

Verwijzingen in deze tekst zijn goed opgebouwd en door een opvallende tekstindeling 

estal klein, dus de informatie wordt logisch, stap voor stap 

aangeduid worden. Op meerdere 

plekken in dit tekstonderdeel is er sprake van ongemarkeerde oozaak-gevolgrelaties. Deze zijn 

uikt om de voordelen te presenteren die de lezer van het programma kan verkrijgen. Een 

ka vás provede podrobnými podmínkami k získání finanční podpory pro rychlejší 

istšího bydlení. 

beschreven voorwaarden voor het 

voor een sneller rendement van uw investering in een energetisch spaarzamer 

De 'oorzaak' is de handleiding en het gevolg zal het sneller rendement en het beter wonen zijn. 

2

volledige herhaling
derivatie

collocationeel lexicaal
gedeeltelijkie herhaling



57 

Buiten deze relaties zijn er in de volgende tekst alleen opsommend-additieve relaties 

aanwezig. Dit is een typisch kenmerk voor teksten die de structuur van administratieve regelingen 

overnemen en zo weergeven. 

D. Semantische analyses 

Het Woord vooraf heeft een duidelijk motiverende opzet. Deze wordt door meerdere 

strategieën gerealiseerd. Aan het begin beschrijft de auteur (de minister) de stand van zaken: langdurig 

is de luchtvervuiling in Tsjechië ernstiger dan in andere ontwikkelde landen van Europa. Wat meer is, 

de economische crisis is ook van groot invloed op het dagelijkse leven. 

Dit programma is een oplossing voor genoemde crises. En deze handleiding is een middel om 

aan het programma deel te kunnen nemen. De uitwerking van het programma zal een positieve invloed 

op regionale de werkgelegenheid en het milieu. 

Vervolgens benadrukt de tekst de voordelen van het programma voor de aanvrager. U kunt 

iets tegen de bovengenoemde crises doen en tegelijkertijd een vergoeding voor uw investeringen 

krijgen. En zo goedkoper en milieuvriendelijker wonen. 

Het Woord vooraf is het motiverende element van de hele handleiding. Met aanvaardbare 

argumenten legt de tekst uit waarom het programma voordelig en nuttig is. In de tekst staat ook een 

beknopte samenvatting van het aanvraagprocedé, dat een argument voor de eenvoudigheid en 

universaliteit van het programma is. 

De rest van de tekst is informatief van aard. Het behandelt alle aspecten van de subsidie. De 

tekst beschrijft het proces van aanvragen van alle mogelijke soorten van deze subsidie, de benodigde 

documenten, een specificatie van subjecten die het project en montage kunnen uitvoeren tot de 

mogelijke controles en boetes. Aangevuld met contacten en een lijst met termen vormt deze brochure 

een complex informatiebron, die alle nodige informatie over de subsidie geeft. 

Voor de analyse van semantische complexiteit was het mogelijk om dezelfde tekst als voor de 

referentiele analyse te gebruiken. T(p) van deze tekst is 21,15. Dit is een van de hoogste waarden 

onder alle teksten. De oorzaak daarvoor zijn waarschijnlijk de hoge mate van herhaling van woorden 

en het behandelen van veel factografische begrippen. 

  



4. Besluit 

De bedoeling van dit werkstuk was om de kwaliteit van officiële teksten op meerdere 

manieren te analyseren en vergelijken.

De gebruikte analyses beoordelen grammaticale en semantische aspecten van teksten.

Een van de methoden was een toegepaste versie van de formule voor de berekening van 

semantische complexiteit van een tekst. 

vergelijken, worden in de volgende grafiek de eigenlijke waarden van 

weergegeven. 

 

Pens - Pensioen, WW - Werkloosheidsuitkering, Def 

 

Het was nodig om de oorspronkelijke formule verde

verschillende lengtes van vertalingen te houden.

veroorzaakt zijn te analyseren was het nodig om de waarden van 

berekenen. De waarden met en zonde

volgende grafiek. 

 

 

Uit deze vergelijking blijkt, dat de toepassing van de coëfficiënt de numerieke waarden van 

T(p) heeft verandert, maar niet de volgorde, dus de relatieve verhoudingen 

teksten. Omdat het Nederlands als referentietaal dient behouden de Nederlandse teksten dezelfde 

waarden in beide gevallen.

Uit de volgorde van teksten blijk

cijfers bereikte, dus is waarschijnlijk eenvoudiger te begrijpen (een mentale representatie van gelezen 

informatie te creëren). 
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De bedoeling van dit werkstuk was om de kwaliteit van officiële teksten op meerdere 

manieren te analyseren en vergelijken. 

ebruikte analyses beoordelen grammaticale en semantische aspecten van teksten.

Een van de methoden was een toegepaste versie van de formule voor de berekening van 

semantische complexiteit van een tekst. Om deze toepassing met andere resultaten te kunnen 

rgelijken, worden in de volgende grafiek de eigenlijke waarden van 

Werkloosheidsuitkering, Def - Werken bij Defensie, Zon - Subsidie zonnepanelen

Het was nodig om de oorspronkelijke formule verder toe te passen om rekening met 

verschillende lengtes van vertalingen te houden. Om de afwijkingen die door deze toepassing 

veroorzaakt zijn te analyseren was het nodig om de waarden van T(p) ook zonder deze toepassing te 

et en zonder gebruik van de coëfficiënt van verschillende lengtes staan in de 

Uit deze vergelijking blijkt, dat de toepassing van de coëfficiënt de numerieke waarden van 

heeft verandert, maar niet de volgorde, dus de relatieve verhoudingen 

Omdat het Nederlands als referentietaal dient behouden de Nederlandse teksten dezelfde 

waarden in beide gevallen. 

Uit de volgorde van teksten blijkt dat de Nederlandse productie over het algemeen lagere 

s is waarschijnlijk eenvoudiger te begrijpen (een mentale representatie van gelezen 
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De bedoeling van dit werkstuk was om de kwaliteit van officiële teksten op meerdere 

ebruikte analyses beoordelen grammaticale en semantische aspecten van teksten. 

Een van de methoden was een toegepaste versie van de formule voor de berekening van 

Om deze toepassing met andere resultaten te kunnen 

rgelijken, worden in de volgende grafiek de eigenlijke waarden van T(p) van alle teksten 

 
Subsidie zonnepanelen 

r toe te passen om rekening met 

Om de afwijkingen die door deze toepassing 

ook zonder deze toepassing te 

coëfficiënt van verschillende lengtes staan in de 

 

Uit deze vergelijking blijkt, dat de toepassing van de coëfficiënt de numerieke waarden van 

heeft verandert, maar niet de volgorde, dus de relatieve verhoudingen tussen T(p) waarden van 

Omdat het Nederlands als referentietaal dient behouden de Nederlandse teksten dezelfde 

dat de Nederlandse productie over het algemeen lagere 

s is waarschijnlijk eenvoudiger te begrijpen (een mentale representatie van gelezen 

21,15 23,83 26,3
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Slowaakse en Tsjechische teksten bevinden zich overwegend in de tweede helft van het 

continuüm, ze zijn dus meer complex en minder eenvoudig om te begrijpen. 

Ook de rest van de onderzoeken heeft bewezen dat de kwaliteit van de geanalyseerde teksten 

verschillend is. 

Van alle teksten is af te leiden wat de beoogde doelgroep is. Dit is meestal niet expliciet 

vermeld, maar is van de informatie die in de tekst staat af te leiden. De teksten zijn tot zekere mate 

aangepast aan de beoogde lezer. Beide teksten van de Defensie tutoyeren de lezer in een poging om 

een nauwere relatie op te stellen. Een andere soort van aanpassing kan men in de teksten over 

werkloosheid vinden. De Tsjechische en Nederlandse tekst over werkloosheidsuitkering zetten de 

lezer aan om gebruik van het internet te maken. Dus de teksten gaan buiten het informeren en sporen 

de lezer aan om het voordeligere communicatiemiddel te gebruiken. 

Een soort van aanpassing aan de lezer is ook het gebruiken van een vraag-antwoord structuur 

in sommige teksten. Deze vorm structureert de tekst heel duidelijk en imiteert in hogere mate de 

werkelijke communicatie. Deze structuur is ook een antieke vorm voor opvoedings- en leerteksten. 

Wat onduidelijk is de doelgroep in de Slowaakse tekst over de pensioenregeling geformuleerd. 

De doelgroep is expliciet genoemd en voorondersteld dat iedereen die zich voor de pensioenregeling 

interesseert al bij de privé pensioenbeheerders een klant is. Dit is geen hindernis bij het begrijpen van 

de rest van de tekst, maar als een tekst zijn doelgroep benoemt, dan zou het duidelijker zijn. 

De beoogde communicatieve en consecutieve effecten zijn meestal informatief en instructief. 

Dit is typisch voor pragmatische teksten. De informatieve of instructieve hoofdeffecten zijn in 

meerdere gevallen met persuasieve en in sommige gevallen ook met expressieve en directieve 

communicatieffecten aangevuld. 

Een discrepantie tussen de beoogde effecten die de tekst zelf formuleert en de taalhandelingen 

die zich in de tekst bevinden is in de Slowaakse brochure over het pensioensysteem te vinden. De tekst 

zegt dat de bedoeling van de brochure is objectief te informeren over het pensioensysteem van het 

land. In de eigenlijke tekst zijn de twee onderdelen van het pensioen heel verschillend behandeld. De 

beschrijving van de eerste pilaar kan men wel neutraal noemen. Bij de beschrijvingen van de tweede 

pilaar gebruikt de auteur emotioneel negatief geladen woorden en benadrukt die elementen van de 

tweede pilaar die niet garandeert zijn. 

De onderwerpen van de teksten zijn in alle gevallen duidelijk, meestal zijn zelfs ze in de titels 

van de teksten of brochures weergegeven. Geen van de teksten behandelt thema’s buiten zijn 

onderwerp. 

Alle teksten vertonen een hogere of lagere mate van referentiële coherentie. Over het 

algemeen kan men constateren dat de Slowaakse en Tsjechische teksten een breder spectrum van 

verwijzingen gebruiken dan de Nederlandse. Met uitzondering van teksten die een dialoogvorm 

hanteren. In deze gevallen domineert de letterlijke herhaling als verwijzingsvorm. 



Een probleem bij het begrijpen van de informatie kan bij de tekst 

optreden. Deze tekst gebruikt drie begr

SDE-basisbedrag) door elkaar en de lezer kan overzicht over de tekst kwijtraken.

Een speciaal type verwijzing is in de tekst 

beschrijft de tekst dat het w

auteur wat het leven met Defensie als werkgever juist wel is. De tegenstelling tussen baan

een verbinding tussen deze twee zinnen. Deze verbinding is ook een manier o

werken bij Defensie meer dan een normale baan is.

De gemiddelde afstanden tussen woorden en hun referenten variëren van 1 tot 2,6 zinnen. De 

eigenlijke waarden van concrete teksten worden in de volgende grafiek weergegeven.

 

 

De laagste gemiddelde

wordt in de vraag en dan weer in het antwoord herhaald en daarom is de afstand meestal 1 zin.

Uit de analyse van relationele coherentie is gebleken dat de verhoudingen

tekstonderdelen meestal niet een 

opsommend. In sommige gevallen

komt vaak voor in teksten die een vorm van dialoog 

Uit de analyses blijk dat over het algemeen de Nederlandse teksten beter presteren. Een reden 

daarvoor kan de belangstelling voor schrijven van administratieve en andere overheidsdocumenten in 

het Nederlandstalige gebied. Er bestaan vele initiatiev

overheidsmedewerkers helpen en ondersteunen bij hun (schriftelijke) communicatie.

communicatie met allochtone burgers, die een andere taal

van belang. 

De tweede reden kan d

uitgebreid flexiesysteem. Daarom bestaan in deze talen meerdere mogelijkheden van variatie bij 

verwijzingen. Om dezelfde reden is vake letterlijke herhaling van woorden in het Nederlands

aanvaardbaarder dan in Slavische talen.

De laatste reden die hier een rol kan spelen is het beschreven overheidssysteem op zichzelf. 

Grote reformen van het administratieve systeem zijn in Slowakije en Tsjechië recenter dan in 

Nederland. Daarom was er minder tijd
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Een probleem bij het begrijpen van de informatie kan bij de tekst 

Deze tekst gebruikt drie begrippen die op elkaar lijken (SDE-

) door elkaar en de lezer kan overzicht over de tekst kwijtraken.

Een speciaal type verwijzing is in de tekst Werken bij Defensie

beschrijft de tekst dat het werk in de Defensie geen '9 tot 5 baan' is en in de volgende

auteur wat het leven met Defensie als werkgever juist wel is. De tegenstelling tussen baan

een verbinding tussen deze twee zinnen. Deze verbinding is ook een manier o

werken bij Defensie meer dan een normale baan is. 

afstanden tussen woorden en hun referenten variëren van 1 tot 2,6 zinnen. De 

eigenlijke waarden van concrete teksten worden in de volgende grafiek weergegeven.

gemiddelde afstanden zijn in de teksten die een dialoogvorm hanteren. Een begrip 

wordt in de vraag en dan weer in het antwoord herhaald en daarom is de afstand meestal 1 zin.

Uit de analyse van relationele coherentie is gebleken dat de verhoudingen

meestal niet een concreet verband vertonen. Deze relaties zijn overwegend additief 

opsommend. In sommige gevallen hanteren de teksten andere relaties, bv. de orzaak

komt vaak voor in teksten die een vorm van dialoog hebben. 

Uit de analyses blijk dat over het algemeen de Nederlandse teksten beter presteren. Een reden 

daarvoor kan de belangstelling voor schrijven van administratieve en andere overheidsdocumenten in 

het Nederlandstalige gebied. Er bestaan vele initiatieven en programma’s die de 

overheidsmedewerkers helpen en ondersteunen bij hun (schriftelijke) communicatie.

communicatie met allochtone burgers, die een andere taal- en cultuurachtergrond hebben is hier zeker 

De tweede reden kan de taal op zichzelf zijn. Het Slowaaks en Tsjechisch 

uitgebreid flexiesysteem. Daarom bestaan in deze talen meerdere mogelijkheden van variatie bij 

verwijzingen. Om dezelfde reden is vake letterlijke herhaling van woorden in het Nederlands

Slavische talen. 

De laatste reden die hier een rol kan spelen is het beschreven overheidssysteem op zichzelf. 

Grote reformen van het administratieve systeem zijn in Slowakije en Tsjechië recenter dan in 

Nederland. Daarom was er minder tijd om de systemen en communicatiestrategieën toe te passen.

1,7 1,8
2,15 2,29 2,3 2,3
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Een probleem bij het begrijpen van de informatie kan bij de tekst Zon-PV over zonnepanelen 

-subsidie, SDE-bijdrage en 

) door elkaar en de lezer kan overzicht over de tekst kwijtraken. 

Werken bij Defensie gebruikt. In de ene zin 

is en in de volgende zin beschrijft de 

auteur wat het leven met Defensie als werkgever juist wel is. De tegenstelling tussen baan-leven vormt 

een verbinding tussen deze twee zinnen. Deze verbinding is ook een manier om de lezer te zeggen dat 

afstanden tussen woorden en hun referenten variëren van 1 tot 2,6 zinnen. De 

eigenlijke waarden van concrete teksten worden in de volgende grafiek weergegeven. 

 

afstanden zijn in de teksten die een dialoogvorm hanteren. Een begrip 

wordt in de vraag en dan weer in het antwoord herhaald en daarom is de afstand meestal 1 zin. 

Uit de analyse van relationele coherentie is gebleken dat de verhoudingen tussen 

. Deze relaties zijn overwegend additief – 

hanteren de teksten andere relaties, bv. de orzaak-gevolgrelatie 

Uit de analyses blijk dat over het algemeen de Nederlandse teksten beter presteren. Een reden 

daarvoor kan de belangstelling voor schrijven van administratieve en andere overheidsdocumenten in 

en en programma’s die de 

overheidsmedewerkers helpen en ondersteunen bij hun (schriftelijke) communicatie. Ervaringen met 

en cultuurachtergrond hebben is hier zeker 

e taal op zichzelf zijn. Het Slowaaks en Tsjechisch hebben een 

uitgebreid flexiesysteem. Daarom bestaan in deze talen meerdere mogelijkheden van variatie bij 

verwijzingen. Om dezelfde reden is vake letterlijke herhaling van woorden in het Nederlands 

De laatste reden die hier een rol kan spelen is het beschreven overheidssysteem op zichzelf. 

Grote reformen van het administratieve systeem zijn in Slowakije en Tsjechië recenter dan in 

om de systemen en communicatiestrategieën toe te passen. 
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4.1 Aanbevelingen ter verbetering 

Uit de analyses van de teksten zijn sommige aanbevelingen ter verbetering van de 

tekstkwaliteit af te leiden. 

Vaak gebeurt dat in de tekst veel begrippen voorkomen en deze worden door elkaar 

besproken. Dit probleem kan men door de toevoeging van een apart glossarium of door een meer 

logische organisatie van informatie oplossen. 

Een glossarium kan problematische begrippen ophelderen en de lezer kan er altijd inkijken als 

een problematisch woord optreedt. 

Logische structuur van informatie vereenvoudigt het begrijpen van informatie. Als men eerst 

een punt uitvoerig bespreekt en dan eerst naar de tweede overstapt, kan de lezer informatie beter 

verwerken. Als een van de al besproken termen weer optreedt, is het meer waarschijnlijk dat de lezer 

al een correcte mentale representatie van het begrip heeft. Logische structuur van een tekst vindt een 

weerspiegeling in de referentiële analyse. Als de verbanden meestal kort zijn, met een paar langere 

verwijzingen, is de tekst waarschijnlijk logischer geconstrueerd als een tekst die in doorsnee langere 

verwijzingen heeft. Hoe langer de tekst tussen een woord en zijn referent, hoe groter de kans dat er in 

de 'tussentekst' nieuwe begrippen voorkomen. 

Teksten die een dialoogvorm hanteren presteren in de analyses vaak beter dan teksten die een 

andere vorm hebben. Dat komt daarvan, dat men van grammatica af sommige begrippen het vraag en 

ook antwoord moet herhalen. Een ander aspect is, dat de auteur bij het schrijven van deze vorm meer 

aan de ontvanger moet denken. Met een vraag als uitgaanspunt is het waarschijnlijker dat in het 

antwoord informatie geconcentreerd is, die anders in verschillende bronnen en teksten staat. 

Het is aan te raden om voorzichtig met collocationeel-lexicale verbanden te werken. Zoals 

vroeger vermeld is de frequentie van deze soort verbindingen ook van de taal afhankelijk. Maar bij de 

constructie van teksten moet men ook rekening de vooronderstelde voorkennis en andere verwachtte 

eigenschappen van de lezer. Collocationeel-lexicale verbanden stellen hierbij hoge eisen aan de kennis 

van wereld. 

 

4.2 Verdere onderzoeksmogelijkheden 

Dit verslag biedt inspiraties voor verder onderzoek aan. 

Een evaluatie van de toegepaste formule voor berekening van de semantische complexiteit zal 

van belang zijn bij verdere onderzoeken naar tekstkwaliteit van teksten van verschillende 

taalgebieden. 

Een andere mogelijke aansluiting is de evaluatie van optimaliseringsprocedés, die aan de hand 

van analyses van teksten zijn gemaakt. 

Analyse van een groter aantal administratieve teksten kan een meer gedetailleerd inzicht in 

deze problematiek verschaffen.  
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5. Resumé v slovenskom jazyku 

Predkladaná diplomová práca sa zaoberá kvalitou textov, ktorými štátne inštitúcie komunikujú 

s občanmi. Kvalita textu je v administratívnom styku dôležitá, pretože správne sprostredkovaná 

informácia môže urýchliť priebeh celého postupu. To je výhodné pre obe strany. Občan chce 

vybavovaniu úradných záležitostí venovať čo najmenej času. Informovanosť o tom ako správne 

postupovať pri tom kľúčová. 

Na druhej strane je rýchle a správne podanie informácie prínosom aj pre úrady a inštitúcie. 

Zefektívnenie komunikačných procesov vytvára priestor pre zvyšovanie kvality v ostatných oblastiach 

činnosti inštitúcie. 

Texty spracované v tejto práci boli vybrané na základe toho, akým (životným) situáciám sa 

vzťahujú. Pomysleným prijímateľom textu je občan produktívneho veku, ktorý hľadá informácie na 

internete, ale aj v tlačenej forme. Takisto je zamestnancom, t.j. nevlastní vlastný podnik a nepracuje 

formou živnosti. V prípade, že existujú texty určené pre rôzne regióny, predpokladá sa, že prijímateľ 

žije v hlavnom meste daného štátu. V žiadnom z textov sa nevyskytli informácie ktoré by sa viazali na 

pohlavie čitateľa. 

Výskum hodnotí kvalitu textov v Slovenskej Republike, Českej Republike a Holandsku. 

Po preskúmaní dostupných materiálov a systému inštitúcií v jednotlivých krajinách boli 

vybrané štyri situácie, ku ktorým sa jednotlivé texty vzťahujú. Tieto situácie sú: 

• hľadanie zamestnania v armáde, 

• získanie základných informácií o podpore v nezamestnanosti, 

• hľadanie informácií o dôchodkovom zabezpečení, 

• žiadosť o podporu na inštaláciu solárnych panelov. 

V čase písania tohto textu ozbrojené sily Českej Republiky uzatvorili nábor pre budúci rok 

(2010). Preto boli pre analýzy tejto témy použité len zvyšné dva texty: slovenský a holandský. 

Použité analýzy skúmajú rozličné aspekty kvality textu, nasleduje ich krátky prehľad. 

Sémantické analýzy. 

Tento typ analýzy hodnotí obsah textu a tým aj jeho možnosť byť nositeľom informácie. 

Obsahové vlastnosti textu, ktoré môžu komplikovať sprostredkovanie informácie sú napríklad 

dvojzmyselné formulácie, požitie kultúrne nevhodných výrazov alebo presýtenosť textu príliš veľkým 

množstvom údajov. 

Dvojzmysel v texte značne komplikuje pochopenie informácie a je potrebné ich výskytu 

predchádzať. Náprava spočíva v preformulovaní problémového textu. Zamýšľaný význam 

dvojzmyselnej formulácie sa dá odhaliť rozložením viet na vetné členy a analýzou ich vzájomných 

vzťahov. V analyzovaných textoch však neboli nájdené žiadne vyslovene dvojzmyselné vyjadrenia. 

Pravdepodobnou príčinou je administratívny ráz skúmaných dokumentov. Administratívny štýl sa 

vyznačuje vysokou mierou opakovania a konkretizovania informácií. 
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Kultúrne nevhodné slová sa v textoch vyskytujú hlavne kvôli kultúrnej necitlivosti 

prekladateľa, prípadne nevhodne zvolenej komunikačnej stratégie. V skúmaných materiáloch sa 

žiadne takéto výrazy nevyskytli, dôvodom je zrejme domáci pôvod textov. 

Pre skúmanie komplexnosti informácie v texte bol zvolený upravený vzorec K.Nestlerovej. Tá 

ho vytvorila pôvodne pre skúmanie školských textov, pripúšťa však jeho využitie pre všetky druhy 

textov. 

Kvôli rozličnej povahe slovanských a germánskych jazykov bolo potrebné vzorec upraviť pre 

potreby porovnania rôznojazyčných textov. Prvým krokom bolo vynechanie tej zložky vzorca, ktorá 

hodnotí syntaktickú náročnosť textu, teda priemernú dĺžku viet a spojení podmet – prísudok v nich. 

Ostávajúca zložka vzorca hodnotí len sémantickú náročnosť textu. A to tak, že zistí výskyt rôznych 

druhov pojmov (odborné, číselné...) v texte a každému priradí istý kvocient náročnosti. Ich výskyt 

v pomere k počtu podstatných mien a slov v danom texte je výsledným číselným vyjadrením 

sémantickej náročnosti textu. 

Aby sa zohľadnila rozdielna dĺžka textov v prekladoch, bolo potrebné učiť pomer, v akom sú 

preklady k originálu. Tento bol vyvodený z textov na stránkach Európskej Únie. Stránky EÚ boli 

zvolené kvôli vysokým nárokom, ktoré táto inštitúcia kladie na kvalitu prekladov a kvôli rovnakej 

povahe týchto textov a  textov skúmaných v tejto práci. 

Určený pomer bol zohľadnený vo vzorci úpravou tej premennej vo vzorci, ktorá zodpovedá 

počtu slov v skúmanom texte. 

Funkčná analýza 

Funkčná analýza sa zaoberá pôsobením textu na čitateľa a tým aj na realitu. Skúma sa 

napríklad pre koho je text určený, a či tomu úroveň a informácie v texte aj zodpovedajú. Ďalej sa tu 

hodnotí účel textu (informovať, oboznámiť s inštrukciami, vyzývať) a spôsob akým je vyjadrený 

v texte. 

Referečná analýza 

Tento typ analýzy skúma to, ako súvislo je text napísaný. Skúma vzťah medzi slovom 

a slovom ktoré naňho neskôr v texte odkazuje. Aj opakovanie toho istého slova je spôsob ako sa na 

daný pojem znova odkazuje. 

Pri tomto prístupe ovplyvňujú kvalitu textu dva hlavné faktory: vzdialenosť a spôsob 

odkazovania. Ak je medzi slovom a slovom, ktoré naň odkazuje, príliš veľká vzdialenosť je to 

komplikácia pri pochopení textu. Takisto nemusí byť jasné na ktorý z pojmov pred ním slovo vlastne 

odkazuje. 

Táto situácia súvisí s kvalitou odkazovania. Existujú rôzne druhy spojení medzi slovami. Od 

doslovného opakovania, ako napríklad stolička-stolička, po odkazy pre ktorých pochopenie musí 

čitateľ nielen poznať gramatiku, ale poznať aj realitu, o ktorej text pojednáva (napríklad predstavenie-

divadlo). 
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Takisto použitie zámen, ktoré odkazujú na pojem pred nimi môže by

gramaticky môžu zámená odkazovať aj na iné slová. Tento problém zhoršuje vzdialenos

m slov ktoré na seba odkazujú. 

Táto analýza skúma vzťahy medzi úsekmi textu. Tieto vzťahy môžu by

dôsledok alebo len vymenovanie množiny pojmov, ktoré majú spolo

ahy sa môžu vyskytovať v rôznych variáciách, v

napríklad vymenovaním dôsledkov, ktoré nenastali i napriek tomu, že sa príč

Táto analýza je dôležitá pre identifikáciu problémov s porozumením, ktoré sa zakladajú na 

ami ktoré spolu súvisia alebo nevyjadrení vzťahu medzi nimi.

Výsledky analýz potvrdili, že kvalita jednotlivých textov sa líši. Hodnoty upraveného vzorca 

et sémantickej náročnosti boli porovnané s hodnotami T(p)

žky prekladov. Výsledok je uvedený v nasledujúcom grafe. 
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o dôchodok vstúpil aj do druhého piliera. Niektorí čitatelia si tento výrok môžu vysvetliť aj tak, že 

brožúra nie je učená ľuďom, ktorí sú poistení len v prvom pilieri. 

Každý text je do istej miery prispôsobený čitateľovi. Napríklad oba texty o spôsobe hľadania 

zamestnania v profesionálnej armáde čitateľovi tykajú, čo je možné vysvetliť ako pokus o vytvorenie 

bližšieho vzťahu. 

Časť textov je napísaná ako sled otázok a odpovedí. Tento prístup je výhodný z viacero 

dôvodov. Aby boli otázka a odpoveď gramaticky správne, musia mať spoločný pojem o ktorom 

pojednávajú. Tým sa zabezpečí jeho opakovanie a uľahčuje sa tak porozumenie textu. Takisto pri 

písaní takéhoto typu textu musí úradník vychádzať zo situácií ktoré občan zažíva a riešenia hľadať vo 

viacerých zdrojoch. To je diametrálne odlišný spôsob oproti zjednodušovaniu a približovaniu 

právnych predpisov pri zanechaní ich logickej štruktúry. 

Texty v tomto výskume, ktoré sú koncipované ako dialóg, majú nižšie priemerné hodnoty 

vzdialenosti slovo - odkazovací výraz. 

Zamýšľané komunikatívne efekty skúmaných textov sú spravidla informačné a inštruktívne. 

Tieto efekty sú doplňované a podporované výzvami alebo expresívnymi výrazmi. 

Rozpor medzi deklarovanými komunikatívnymi cieľmi a efektmi, ktoré sa v texte nachádzajú 

je prítomný v slovenskej brožúre Čo by ste mali vedieť o dôchodkovom poistení. Text na viacerých 

miestach uvádza, že chce dodať občanom objektívne informácie o dôchodkovom systéme. Pri popise 

druhého piliera, sú však prítomné slová, ktoré vyjadrujú negatívne emócie a iróniu. Nie je spomenutá 

ani jedna nevýhoda prvého piliera, na opis nevýhod druhého piliera sú často použité slová 

s emocionálnym zafarbením. 

Určenie témy skúmaných textov je vo všetkých prípadoch jednoznačné. Väčšinou sa téma 

zhoduje s nadpisom alebo názvom textu. 

Pri referenčnej analýze sa ukázalo, že slovenské a české texty využívajú širšie spektrum 

spôsobov odkazovania na slová (zámená, zmena čísla...). Tento fakt vyplýva z podstaty daných 

jazykov. Slovenčina a čeština majú vyvinutý pádový systém, čím je odkazovanie inak ako 

zopakovaním slova využiteľné vo vyššej miere ako v germánskych jazykoch. Z tohto vyplýva aj 

skutočnosť, že opakovanie tých istých slov sa v slovenčine a češtine považuje za štylistický prehrešok. 

Naopak v holandskom jazyku je táto forma prijateľná. 

Priemerná vzdialenosť medzi slovami a výrazmi ktoré na ne odkazujú sa pohybuje v rozmedzí 

1 – 2,6 vety. Texty písané formou otázka - odpoveď majú túto vzdialenosť menšiu ako ostané. 

Z analýzy vzťahov medzi úsekmi textu, teda koherenčnej analýzy, vyplynulo, že tieto vzťahy 

sú väčšinou málo špecifické. Zaraďujú sa preto medzi vymenovania, nevyjadrujú zvláštny vzťah 

medzi pojmami. Menej často, a hlavne v textoch písaných ako otázky a odpovede, sa vyskytujú 

špecifickejšie vzťahy medzi úsekmi textu. Často je v otázke uvedená situácia (príčina) a v odpovedi 

riešenie (dôsledok). 
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Z analýz vyplýva, že vo všeobecnosti sú lepšie napísané holandské texty. Príčiny tejto 

skutočnosti môžu byť rôzne. Keďže je v holandčine prípustné časté doslovné opakovanie pojmov, je 

text jednoduchší, ako keď autor musí vyberať a striedať rôzne iné druhy odkazov na už spomenutý 

pojem. 

Takisto slovenský a český administratívny systém prešli oproti Holandsku relatívne nedávno 

radikálnymi zmenami, a preto nie je systém zažitý do takej miery. 

Ďalším faktorom môže byť prisťahovalectvo, ktoré v Holandsku už dávnejšie viedlo k úvahám 

o zrozumiteľnosti administratívnych dokumentov. Noví občania totiž pochádzajú z iného kultúrneho 

a jazykového prostredia. Táto situácia viedla napr. k vytvoreniu rôznych iniciatív, ktoré si kladú za 

cieľ školiť štátnych zamestnancov  a zlepšovať ich komunikačné schopnosti. 

 

Analýzou textov a chýb, ktoré sa v nich vyskytujú je možne formulovať isté návrhy na 

vylepšenie ich kvality. 

V textoch sa často vyskytuje veľké množstvo pojmov, ktoré sú pre čitateľa nové a musí s nimi 

začať pracovať hneď pri čítaní textu. Tento problém sa dá vyriešiť pripojením slovníčka pojmov 

k textu. Čitateľ sa môže oboznámiť z významom slova kedykoľvek chce a pokračovať v čítaní textu. 

Iný spôsob riešenia je prepracovanie textu tak, aby bola jeho štruktúra jednoduchšia. Týmto sa 

rozumie to, že text podá všetky potrebné informácie o jednom pojme (situácii, jave...) a až potom 

nasleduje vysvetlenie ďalšieho. Ak sú informácie o jednom pojme roztrúsené po celom texte, je 

pochopenie oveľa ťažšie. Problémy nastávajú pri odkazovaní na už spomenuté výrazy. Čím je 

vzdialenosť medzi slovom a výrazom, ktorý naň odkazuje väčšia, tým viac narastá riziko nesprávneho 

vyloženia odkazu. Čitateľ si napríklad môže myslieť, že slovo ho odkazuje na slovo bicykel 

v predošlom odstavci, autor však v skutočnosti chcel odkázať na slovo auto ktoré je vzdialené tri 

odstavce od odkazovacieho výrazu ho. 

Z analýz taktiež vyplynulo, že texty písané formou otázka-odpoveď by mali byť jednoduchšie 

na pochopenie. Je teda vhodné organizovať text takto, alebo ho prinajmenšom rozdeliť na menšie 

jednotky pojednávajúce o jednom pojme (situácii, jave...). 

Problémy takisto nastávajú, ak text predpokladá isté špecifické vedomosti alebo skúsenosti 

čitateľa. Tieto vedomosti sú potrebné napríklad pri pochopení odkazov, ktoré sa viažu nie na 

gramatiku, ale na mimotextovú realitu (predstavenie-divadlo). Je preto potrebné texty písať tak, aby 

boli pochopiteľné bez špecifických vedomostí, a to s prihliadnutím na cieľovú skupinu, ktorej je text 

určený. 
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7. Bijlagen 

7.1. Berekening van het coeficient van verschillende lengtes van vertaalde teksten 

 

URL van de tekst 

 

Lengte van teksten in 

woorden 

Verhouding tussen de lengtes van 

teksten 

SK CZ NL SK CZ NL 

http://ec.europa.eu/youreurope/nav/sk/citizens/index.html  
397 368 402 0,9875622 0,9154229 1 

http://ec.europa.eu/youreurope/nav/sk/citizens/working/free-

circulation/index.html 1067 1066 1129 0,9450841 0,9441984 1 

http://ec.europa.eu/youreurope/nav/sk/citizens/working/finding-job/index.html 167 158 174 0,9597701 0,908046 1 

http://ec.europa.eu/youreurope/nav/sk/citizens/working/taxation/index.html 600 606 675 0,8888889 0,8977778 1 
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/sk/citizens/working/social-

security/objectives/index_sk.html 949 950 1128 0,8413121 0,8421986 1 
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/sk/citizens/working/social-security/single-

membership/index_sk.html 1093 1062 1284 0,8512461 0,8271028 1 
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/sk/citizens/working/cross-

border/overview/index_sk.html 571 572 616 0,9269481 0,9285714 1 
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/sk/citizens/education-study/eu-

legislation/index.html 405 404 495 0,8181818 0,8161616 1 
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/sk/citizens/living/entry-procedures/for-union-

citizens/index_sk.html 656 613 665 0,9864662 0,9218045 1 
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/sk/citizens/living/social-

security/objectives/index_sk.html 949 950 1128 0,8413121 0,8421986 1 

http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=job&lang=sk&catId=52&parentId=0 352 354 388 0,9072165 0,9123711 1 

http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=emp&lang=sk&catId=7563&parentId=0 269 290 296 0,9087838 0,9797297 1 

http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sk&acro=learning&catId=70&parentId=55 289 296 356 0,8117978 0,8314607 1 

http://ec.europa.eu/dorie/home.do?locale=sk 426 393 440 0,9681818 0,8931818 1 

http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/79/index_sk.htm 2486 2501 2873 0,8652976 0,8705186 1 

http://ec.europa.eu/publications/young/index_sk.htm 8397 8534 9685 0,8670108 0,8811564 1 

http://ec.europa.eu/news/environment/090723_sk.htm 327 314 329 0,993921 0,9544073 1 

http://europa.eu/languages/sk/home 236 217 285 0,8280702 0,7614035 1 

http://europa.eu/languages/sk/chapter/5 226 237 252 0,8968254 0,9404762 1 

http://europa.eu/languages/sk/chapter/14 236 230 258 0,9147287 0,8914729 1 

http://europa.eu/languages/sk/chapter/7 155 138 166 0,9337349 0,8313253 1 

http://ec.europa.eu/civil_service/admin/perform/index_sk.htm 560 550 600 0,9333333 0,9166667 1 

http://ec.europa.eu/civil_service/admin/ethic/index_sk.htm 676 640 723 0,9349931 0,8852006 1 

http://ec.europa.eu/civil_service/admin/green/index_sk.htm 590 587 652 0,904908 0,9003067 1 

http://ec.europa.eu/civil_service/job/official/index_sk.htm  
1670 1659 1850 0,9027027 0,8967568 1 

http://ec.europa.eu/civil_service/job/managers/index_sk.htm 739 748 752 0,9827128 0,9946809 1 

http://ec.europa.eu/civil_service/job/temp/index_sk.htm 449 419 458 0,9803493 0,9148472 1 

http://ec.europa.eu/civil_service/job/contract/index_sk.htm 582 570 642 0,9065421 0,8878505 1 

http://ec.europa.eu/civil_service/job/trainee/index_sk.htm 238 221 245 0,9714286 0,9020408 1 

http://ec.europa.eu/libraries/doc/centrallibrary/serviceb_sk.htm 590 595 650 0,9076923 0,9153846 1 

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/more_sk.htm 781 779 792 0,9861111 0,9835859 1 

Gemiddeld 0,914617 0,896397 1 
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7.2. Werken bij Defensie 

7.2.1 De Nederlandse tekst Werken bij Defensie 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Werken bij Defensie 

 
Op deze pagina is alle informatie over werken bij Defensie, bij alle Defensieonderdelen, verzameld. 
 
Defensie is een veelzijdige organisatie waar ruim 50.000 militairen en 20.000 burgermedewerkers werkzaam 
zijn. De organisatie kent veel verschillende functies op zeer uiteenlopende vakgebieden. 
 
Werken als militair 
Werken bij een organisatie als defensie is wel iets anders dan werken in een normale 'van 9 tot 5 baan'. Het 
leven als militair is afwisselend, avontuurlijk, vaak veeleisend en soms ook geestelijk en lichamelijk zwaar. Je 
kunt worden uitgezonden naar een crisisgebied, waar ook ter wereld. Ga naar de wervingssites van de 
landmacht, marine, luchtmacht en marechaussee voor uitgebreide informatie over uitdagende functies bij 
defensie. 
 
Nederlandse Defensie Academie 
Officieren vervullen de hogere militaire functies. Doorgroeien binnen Defensie? De Nederlandse Defensie 
Academie verzorgt algemene officiersopleidingen, voor alle Defensieonderdelen op alle niveaus: de initiële 
officiersopleidingen èn de loopbaanopleidingen op het 
midden-, hoger- en topmanagementniveau. 
 
Werken als burger 
Wil je meer weten over werken als burger bij Defensie en een actueel overzicht van alle burgervacatures, 
bezoek dan de website Werken bij de Overheid. 
 
Traineeship, iets voor jou? 
Je wilt jezelf verder ontwikkelen en stelt hoge eisen aan jezelf en je toekomstige werkomgeving. Je zoekt een 
werkgever die ook hoge eisen stelt aan jou maar je daarvoor gedegen en professioneel ondersteunt? Heb je 
recent een academische opleiding afgerond, meld je dan voor het tweejarige Defensie Traineeprogramma. 
 
Stage lopen bij Defensie 
Voor studenten van mbo, hbo en universiteiten bestaat de mogelijkheid stage te lopen bij een van de 
krijgsmachtdelen of het kerndepartement. Ook is het mogelijk om een afstudeeropdracht te vervullen via 
Defensie. 
 
Voor stagemogelijkheden binnen de Bestuursstaf van het ministerie van Defensie in Den Haag kun je een 
verzoek richten aan: 
Directie Personeel & Organisatie Bestuursstaf 
Postbus 20703 
2500 ES Den Haag 
 
Kijk voor stages bij de Koninklijke Marine op www.werkenbijdemarine.nl. Stagemogelijkheden bij de Koninklijke 
Landmacht vind je op www.werkenbijdelandmacht.nl. Op deze sites vind je informatie en kun je online een 
formulier versturen. 
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7.2.2 De Slowaakse teksten Ako na to en Regrutačné strediská 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ako na to 
Tvoja cesta za kariérou profesionálneho vojaka začína v jednom z regrutačných 
stredísk. To nájdeš v každom krajskom meste na Slovensku. Pri vstupe do 
ozbrojených síl ti ponúknu konkrétnu funkciu, v ktorej môžeš slúžiť. A to podľa tvojich 
ambícií a samozrejme dosiahnutého vzdelania. Predpokladom je, aby si uspel vo 
výberovom konaní. 
Následne po splnení základných podmienok prijatia nastúpiš na prípravnú službu. Tá 
trvá vo vzdelávacích a výcvikových strediskách od štyroch do dvanástich týždňov. 
Výnimkou sú študenti vojenských škôl, tí sú v prípravnej službe po celú dobu štúdia. 
Dôvod je jednoduchý. Zaradia sa medzi dôstojníkov a počíta sa s nimi na veliteľské 
pozície. 
Po úspešnom absolvovaní prípravy budeš zaradený do dočasnej štátnej služby 
v útvaroch ozbrojených síl. A to po zložení vojenskej prísahy. 
Nábor personálu je dlhodobý proces. Nevyhnutnou súčasťou profesionálnej armády je 
totiž priebežné dopĺňanie personálu. A to pre jeho prirodzenú obmenu. Záujemcovia 
o vstup do Ozbrojených síl SR podpíšu po splnení prísnych kritérií minimálne trojročný 
kontrakt. 
 
regrutačné strediská 
Ak Ťa naša ponuka zaujala a chceš byť súčasťou nášho tímu, príď za nami do 
regrutačného strediska. Ponúkneme Ti detailný pohľad na vojenské povolanie. 
Dostaneš všetky potrebné informácie o vstupe do profesionálnej armády. Poskytneme 
Ti odborné poradenstvo a pomoc pri rozhodovaní o kariére profesionálneho vojaka. Na 
Slovensku nás nájdeš v každom krajskom meste. Základné informácie poskytujeme aj 
na infolinke 0800 11 24 11 a na internetovej stránke www.profesionalnaarmada.sk. 
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7.3. Werkloosheidsuitkering 

7.3.1 De Nederlandse tekst Werkloosheidswet 

 
 

   Hoe lang hebt u recht op een WW-uitkering?  

U hebt minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden recht op een WW-uitkering. 

Wekeneis WW 
Als u aan de wekeneis voldoet hebt u recht op een uitkering van 3 maanden. De wekeneis houdt in dat u in de 36 weken voor u werkloos 
werd, minimaal 26 weken hebt gewerkt. Het gaat om weken waarin u minimaal één dag hebt gewerkt, weken waarin u vakantie hebt en weken 
waarin u betaald verlof hebt opgenomen.Weken die niet meetellen zijn weken die u als zelfstandige hebt gewerkt en weken die zijn meegeteld 
voor een eerdere uitkering. 

Wekeneis voor musici, filmmedewerkers, artiesten 
Voor musici, filmmedewerkers en artiesten en de werknemers die deze groepen technisch ondersteunen is de wekeneis lager. Zij moeten 16 
uit 39 weken gewerkt hebben. 

Jareneis WW 
U hebt recht op een langere uitkering als u ook aan de jareneis voldoet. Dit houdt in dat u in de vijf jaar voordat u werkloos werd minstens vier 
jaar voldoende hebt gewerkt. U hebt voldoende gewerkt als u in een jaar over 52 of meer dagen loon hebt ontvangen. 

Het jaar waarin u werkloos bent geworden, telt bij de berekening hiervan niet mee. Een verlengde uitkering duurt maximaal 35 maanden. Hoe 
lang de uitkering precies duurt, is afhankelijk van uw totale arbeidsverleden. De jaren waarin u kinderen hebt verzorgd kunnen ook 
gedeeltelijk meetellen.Vanaf 2007 kan ook een jaar waarin u mantelzorg hebt verricht meetellen. 

Totaal arbeidsverleden 
Om uw totale arbeidsverleden te bepalen telt u uw fictieve en feitelijke arbeidsverleden bij elkaar op.Voor elk jaar dat u hebt gewerkt, hebt u 
recht op een WW-uitkering van een maand. 

Fictief arbeidsverleden en WW 
Dit zijn alle jaren vanaf het kalenderjaar waarin u achttien jaar werd tot en met 1997. 

Feitelijk arbeidsverleden en WW 
Vanaf 1998 worden de daadwerkelijk gewerkte jaren geteld. Een jaar telt mee als u in dat jaar over 52 dagen of meer loon hebt ontvangen. U 
moet zelf kunnen aantonen wat uw feitelijke arbeidsverleden is, bijvoorbeeld via een jaaropgave voor de belastingdienst of loonstrookjes. 

Hoe hoog is uw WW-uitkering?  

De hoogte van uw WW-uitkering hangt in het algemeen af van het loon dat u ontving in het jaar voordat u werkloos werd. De eerste twee 
maanden dat u een WW-uitkering ontvangt, krijgt u 75 procent van dat loon. De volgende maanden ontvangt u 70 procent. 

Maximum WW -uitkering 
De hoogte van de WW-uitkering is gebonden aan een maximum: het maximumdagloon. Het maximumdagloon is per 1 juli 2009 vastgesteld 
op 185,46 euro. De maximumuitkering is de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van het dagloon. 

Inkomen partner en WW 
De hoogte van uw WW-uitkering is niet gekoppeld aan het inkomen van uw partner of van andere gezinsleden. 

Eigen vermogen en WW 
Uw eigen vermogen heeft geen invloed op de hoogte van uw WW-uitkering. 

Sociaal minimum 
Als uw WW-uitkering lager is dan het voor u geldend sociaal minimum, hebt u mogelijk recht op een toeslag. Dit is ook afhankelijk van uw 
overige inkomen en dat van uw partner. 

Meer informatie 

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, kijk dan bij Meer vragen over Werkloosheidswet (WW), of neem contact op met de 
afdeling Publieksinformatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Postbus 90801, 2509 LV Den Haag. Telefoon: 0800-
9051 (gratis). 
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7.3.2 De Slowaakse tekst Dávka v nezamestnanostit 
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7.3.3 De Tsjechische tekst Co dělat pri ztráte zaměstnání 
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7.4 Pensioen 

7.4.1 De Nederlandse tekst Verstandig je pensioen regelen 
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7.4.2 De Slowaakse tekst Čo by ste mali vedieť o dôchodkovom systéme 
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7.4.3 De Tsjechische tekst Dávky důchodového pojištění 
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7.5 Zonenergie 

7.5.1 De Nederlandse tekst Zon-PV 
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7.5.2 De Slowaakse tekst Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie 

v domácnostiach 



80 

 

  



81 

  



82 

7.5.2 De Tsjechische tekst Příručka pro žadatele o podporu 
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