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Calliope is een online, meertalig schrijfcentrum, gespecialiseerd in bedrijfs- en technische 
communicatie. Alle modules bestaan uit theorie, oefeningen en een case en zijn zo opgebouwd dat je 
zelf je leertraject kan uitstippelen. Je kunt meteen starten de case, of je kunt eerst de theorie lezen en 
de oefeningen maken. We laten je vrij in je keuze. Wat telt is dat je de theorie beheerst en dat je de 
uitgewerkte case aan je docent bezorgt. 
 
Ga naar www.calliope.be en klik op “Schrijven in het Nederlands” voor de Nederlandse modules, 
“Writing in English” voor de Engelse modules, of “Ecrire en français” voor de Franse modules (1). 
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Alle pagina’s in Calliope hebben dezelfde structuur.  Het menu rechts bovenaan (1) bevat de volgende 
onderdelen: 

• Calliope: achtergrondinformatie 
• Tools: informatie over een aantal computer-assisted writing tools 
• Zoek: google zoekfunctie 
• Help: dit document 

 
Links bovenaan (2) vind je de link naar de homepagina en het overzicht van de beschikbare modules (2) 
(3).  
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Met de tabbladen in de gekleurde banner (1) kun je navigeren tussen de belangrijkste onderdelen van 
de site:  

• Inleiding 
• Theorie 
• Oefeningen 
• Case 

 
Het eigenlijke tekstonderdeel van de pagina is onderverdeeld in 3 gebieden:  

• Linkerkolom = navigatie binnen 1 tabblad 
• Midden = tekstuitwerking 
• Rechterkolom = navigatie tussen verschillende tabbladen & links naar extra informatie 

 
In de linkerkolom (2) vind je de “boom”. Deze boom gebruik je om te navigeren binnen een tabblad. Als 
je de boom volgt, kun je onmogelijk belangrijke stukken tekst overslaan. 
 
De rechterkolom (3) bevat een overzicht van relevante links voor een bepaalde pagina: oefeningen, 
hulpmiddelen, voorbeelden, case, etc. Met deze links kun je navigeren tussen de verschillende 
tabbladen (van theorie naar oefeningen en terug bijvoorbeeld) of je kunt extra informatie openen. 
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