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Aanbod Tekststrategie, november 2022  
 

GRATIS kennismaken met tekststrategie via Stichting Sterke Teksten 
 

 
tekstvoorbereidingsformulier, tool TVF1  

gratis downloaden 

 
tips, voorbeelden en updates via: 

LinkedIN, Consonante of Stichting Sterke Teksten 

 
 

introductie tekststrategie: online oefensessie van 1,5 uur via Stichting Sterke Teksten; 
kleine groepen, geen opnames; oefening om te leren werken met de tool TVF 

 

 
presentatie, webinar of gastcollege voor groepen 
uitvoering in overleg met Stichting Sterke Teksten 

 

 

STUDIEMATERIAAL VIA WEBSHOP CONSONANTE2 
 

 
gedrukt boek  

€27,95  

 
e-book 
€ 14,00 

 
e-learning  

€85,00 
 

 
examen 
€79,00 

 
cursuspakket3 

boek, e-book, TVF,  
e-learning: €79,50 

 
totaalpakket4  

boek, e-book, TVF,  
e-learning & examen: €139,00 

 

 
verdiepingspakket5  

boek, e-book, e-learning, examen 
& intervisie: €189,00 

 

 
TRAININGEN6: INDIVIDUEEL, ALS TEAM OF GROEP MET OPEN INSCHRIJVING 

 

 
individueel traject 

maximaal 3 collega’s 
vanaf 2 uur; €95,00 per uur 
exclusief reistijd, materiaal 

 

 
teamtraining 

vanaf 4 deelnemers 
€450,00 per sessie 

exclusief reistijd, materiaal 
 

 
open inschrijving7 

2 tot 6 deelnemers, vaste data,  
2 sessies + opdracht + feedback;  

inclusief materiaal €395,00 
 

 
Cursus Tekststrategie (video)  

module van 7 x 2 uur, (digitaal) cursuspakket studenten, lesmateriaal, train-de-trainer 
tarief op aanvraag, afhankelijk van diverse factoren 

 

Contactpersoon: Marian Stoppelenburg 

 
1 For English versions: (TPF, Text Preparation Form), e-book and e-learning. 
2 Bij aankoop in de webshop zijn de vermelde tarieven inclusief btw. 
3 Alleen in combinatie met een betaalde training/cursus (digitaal pakket €59,00) 
4 Alleen in combinatie met een betaalde training/cursus (digitaal pakket €99,00) 
5 Zeven producten voor zelfstudie, inclusief één uur intervisie op verzoek. 
6 Bij betaling per factuur zijn de vermelde tarieven exclusief btw. 
7 Deelnamegarantie: individueel traject bij minder dan 2 deelnemers 
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