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Wij trainen Makelaarsvereniging Amsterdam / AVAG / VUmc / 
OOM verzekeringen / Stadgenoot / Staples / Universiteit Leiden

Wat leer je?
In deze cursus Correct Nederlands leer je 

foutloos spellen en schrijven.

Je oefent met de struikelblokken van het Ne-

derlands:

• Werkwoordspelling: de d’s en t’s: betaald of

betaalt, word je of wordt je?

• Aan elkaar of los: management assistent of

managementassistent?

• De tussen-n: krantebericht of krantenbericht,

gedachtengang of gedachtegang?

• Streepjes: arbo-dienst of arbodienst, sms-en

of sms’en?

• Engelse werkwoorden: geappt of geappd,

geleast of geleasd, hij deletete, hij deletede,

hij deleette?

• Hoofdletters en kleine letters: Hoge Raad of

hoge raad, minister of Minister?

• Afkortingen: is het btw of BTW, adsl of ADSL?

• Struikelblokken: hen of hun, de reizigers

wordt/worden verzocht, het bedrijf en haar/

zijn medewerkers?

• De puntjes op de i: waar zet je komma’s, aan-

   halingstekens, punten?

Voor wie
Voor iedereen die brieven, e-mails of rapporten 

schrijft in het Nederlands en soms twijfelt over 

de juiste spelling en andere taalstruikelblok-

ken. Medewerkers van onder andere roc Hori-

zon College en SNS REAAL gingen je voor.

Data & locatie
Correct Nederlands kun je incompany orga-

niseren of volgen als privé- of duotraining. De 

data en locatie bepalen we in overleg. Deze 

training wordt tevens regelmatig 

aangeboden als open inschrijving.

Kosten
De kosten voor de incompany- of privétraining 

Correct Nederlands zijn afhankelijk van je 

wensen en de grootte van de groep. Meer we-

ten? Bel naar 020 - 598 64 20. We komen 

graag langs voor een vrijblijvend 

adviesgesprek.

Je kennis van spelling en taalregels opfrissen? Na deze leuke en leerzame opfriscursus heb je (weer) 

een duidelijk overzicht van de belangrijkste spellingregels, en weet je hoe je die slim toepast. Je 

schrijft brieven, e-mails en rapporten zonder spel- en taalfouten.

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

‘De trainers hebben op zeer professionele 

en persoonlijke manier een sfeer gecre-

eerd waarbij iedereen zijn ervaringen kon 

delen.’


