OPLEIDING & TRAINING

ASSOCIATIEDIPLOMA
Opfriscursus Schrijf Goed Nederlands
M E D I S C H SECRETARESSE
MBO+ niveau

Wij schrijven heel wat af. Gezellige e-mails aan familie of zakelijke correspondentie.
Heb jij moeite met het schrijven van een correcte en overtuigende tekst? Dan is deze
opfriscursus net iets voor jou. Deze cursus leert je de Nederlandse taal op de juiste manier te
gebruiken. Vlot schrijven in het Nederlands kost je na het volgen van deze cursus geen
hoofdbrekens meer. Je bent zekerder van je spelling, grammatica, stijl en je hebt je kennis
van de regels van het Nederlands opgefrist en weet veelgemaakte fouten te voorkomen. Je
raakt weer vertrouwd met de eigenaardigheden van het Nederlands.

PROGRAMMA

Voor wie

Aan de orde komen o.a.:
Spelling: je begint bij de basis; het
werkwoord, bastaardwoorden, persoonsvormen, de vorming van het meervoud, het
voltooid deelwoord, tekens en staande
uitdrukkingen.
Taalvaardigheid: hier gaat de docent in op
zaken als woordkeus, de betekenis van
woorden, het verschil tussen spreektaal en
schrijftaal, welke plek een woord inneemt
in een zin, verbindings- en verwijswoorden
en hoe je lange en ingewikkelde zinnen
vermijdt.
Stijl: samen met spelling en grammatica
vormt dit de schrijfvaardigheid. De
volgende onderwerpen komen aan bod:
soorten verbanden, de betekenis van
woorden,
bijvoeglijke
naamwoorden,
woordenschat en veel voorkomende
stijlfouten.

Voor iedereen die veel moet schrijven of
teksten van anderen moet corrigeren. Denk
hierbij aan het schrijven van brieven, mails,
scripties, verslagen van vergaderingen.

Vooropleiding
Voor deze cursus heb je minimaal een
MAVO-opleiding nodig.

Duur en tijdstip
De cursus beslaat 14 sessies van elk 2½ uur
van 18:30 – 21:00 uur.

Examen/toets en certificaat
De cursus wordt afgesloten met een
examen. Ook moeten de deelnemers
opgegeven opdrachten inleveren voor een
cijfer.
Bij voldoende resultaat ontvangt de
deelnemer een certificaat met het
behaalde resultaat van Adviesbureau
InTop Bedrijfsopleiding & Training.

Kosten

Huiswerk
Voor het doornemen van de theorie en het
uitwerken van (praktijk)opdrachten moet je
rekening houden met een tijdsbesteding
van 2 uur per week.

Neem a.u.b. contact op met ons om een
aantrekkelijke offerte te kunnen
bespreken.]

Betaling in termijnen? Dat kan!

Materiaal
Het volledige lesmateriaal is bij de
cursusprijs inbegrepen.

U kunt ons bellen op 5881911

Fax 5881922

Email: info@adviesbureauintop.net
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