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Wat leer je?
Hoe kom je sneller op gang, hoe bouw je de 

tekst goed op en hoe formuleer je in helder 

Engels? Met de cursus Helder schrijven in het 

Engels krijg je het onder de knie.

De volgende onderwerpen komen aan de orde: 

•  Voor wie schrijf je, wat wil hij of zij weten?

• Tekstformats en tekststructuren

• Structuur en samenhang op alineaniveau

• Hoe schrijf je goed gestructureerde, samen

   hangende alinea’s?

• Hoe verbind je alinea’s met elkaar?

• De juiste woordvolgorde in het Engels 

• Waar plaats je belangrijke informatie in de zin?

• Engels vocabulaire: handige zinnen en 

   functionele uitdrukkingen

• Werkwoordstijden, lidwoorden, bijwoorden,

   interpunctie

• Helder en bondig formuleren

• Vaste woordcombinaties (collocations)

• Common pitfalls: zo vermijd je veel voorko

   mende fouten

Voor wie
Voor onderzoekers, medewerkers bij onder-

zoeksinstituten en in het bedrijfsleven, en voor 

(beleids)medewerkers bij bedrijven of semi-)

overheden. We verzorgden deze training eerder 

onder meer voor onderzoekers van The Hague 

Centre for Strategic Studies (HCSS). 

Data & locatie
Helder schrijven in het Engels kun je incompa-

ny organiseren of volgen als privé- of duotrai-

ning. De data en locatie bepalen we in overleg. 

Deze training wordt tevens regelmatig aange-

boden als open inschrijving. 

Kosten
De kosten voor de incompany- of privétraining 

Helder schrijven in het Engels zijn afhankelijk 

van je wensen en de grootte van de groep. 

Meer weten? Bel naar 020 - 598 64 20. We ko-

men graag langs voor een vrijblijvend advies-

gesprek.

Schrijf je voor je werk Engelstalige rapporten, beleidsadviezen, nota’s of andere 

pittige teksten? Dat stelt nogal wat eisen aan je Engelse schrijfvaardigheid. 

020 – 598 64 20 / www.taalcentrum-vu.nl / trainingen@taalcentrum-vu.nl

Woonstichting Rochdale over de training 

Klantgericht schrijven:

‘De Rochdale-medewerkers volgen 

trainingen en workshops van het Taal-

centrum-VU om klantgericht te leren 

schrijven. Zo helpt het Taalcentrum ons 

om onze huurders duidelijk en op een 

vriendelijke manier antwoord te geven 

op hun vraag of informatie te bieden over 

relevante onderwerpen.’


