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Twijfel je weleens over de juistheid van een d of een t als je een werkwoord
vervoegt? Hoe was de regel ook alweer voor het aaneenschrijven van
samenstellingen? Iedereen die regelmatig iets op papier zet, stelt zichzelf dit soort
vragen. Volg deze cursus en je bent weer helemaal op de hoogte van de belangrijkste
taal- en spellingkwesties. ‘Verzorgd Nederlands’ verbetert je Nederlands schrijven
naar een hoger niveau. Zo creëer je kansen en communiceer je zelfverzekerd.

PROGRAMMA

Praktische cursus

Tijdens deze praktische cursus wordt
onder andere aandacht besteed aan:
-

Algemene spelling: de nieuwste
regels
Meervoudsvormen
Gebruik van tegenwoordige en
verleden tijd
Hoofdletter versus kleine letter
Werkwoorden vervoegen
Het gebruik van leestekens
Zinsbouw en grammatica
Aaneenschrijven van woorden
Gebruik van de letter c of de letter k
Schrijfopdrachten en – oefeningen
Praktijksituaties en – voorbeelden

Studiewijze
Voorafgaand aan de 1e les vindt een schriftelijke
intake plaats.

Resultaat
-

-

Niveau van de spelling van de
Nederlandse taal naar een hoger
niveau brengen
Je leert de juiste spellingsregels
Je leert werkwoorden correct te
vervoegen
Je krijgt inzicht in de juiste
zinsopbouw en – constructies
Je leert leestekens juist te gebruiken
Je vergroot je zelfvertrouwen over je
gebruik van het Nederlands

U kunt ons bellen op 5881911

Fax 5881922

Voor wie
Deze cursus is ontwikkeld voor iedereen
die zijn schriftelijk taalgebruik wil
verbeteren en perfectioneren.
Vooropleiding: Deze cursus is voor medewerkers op MBO+/HBO niveau
Duur en tijdstip
Deze cursus beslaat 14 sessies van 2½ uur
van 6:30 pm – 9:00 pm.
Kosten
Neem a.u.b. contact op met ons om een
aantrekkelijke
offerte
te
kunnen
bespreken!
BETALING IN TERMIJNEN IS MOGELIJK

Email: info@adviesbureauintop.net
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