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

Wat leer je?
Je leert alles over de Nederlandse spelling, 

zoals werkwoordspelling, ‘aan elkaar of los’ en 

afkortingen. 

De onlinecursus bestaat uit drie onderdelen:

• Een eerste meting waarin je toetst wat je al

weet en wat nog niet. Daardoor oefen je

gerichter.

• Oefenmodules: korte, praktische theorie en

een groot aantal oefeningen. Je kunt de

oefeningen zo vaak maken als je wilt. Extra

oefenen met d’s en t’s? Nogmaals oefenen

hoe het zit met Engelse werkwoorden of met

‘aan elkaar of los’? Het kan altijd.

• Helemaal klaar met oefenen? Maak dan de

eindtoets.

Voor wie
Voor iedereen die op een flexibele manier zijn 

kennis van de Nederlandse spelling wil testen 

en opfrissen. Je kunt je individueel aanmelden, 

maar de training is ook beschikbaar voor groe-

pen (bijvoorbeeld alle collega’s van een bedrijf 

of afdeling).

Hoe het werkt
Deze spellingcursus kun je individueel volgen. 

Op elk gewenst moment, online. Meld je aan 

via trainingen@taalcentrum-vu.nl. Je ontvangt 

dan instructies om een account te maken 
voor deze Onlinecursus spelling. Je account 

blijft 3 maanden geldig. In die 3 maanden 

kun je de oefeningen zo vaak maken als je 

wilt. De eindtoets kun je één keer maken.

Kosten
Met deze spellingcursus poets je voordelig en 

in je eigen tempo je spellingkennis op. De kos-

ten zijn € 30,- per deelnemer. 

Interesse in deze onlinecursus voor je organi-

satie of voor jezelf? Bel naar 020 - 598 64 20. 

We maken graag een afspraak met je voor een 

vrijblijvend adviesgesprek. 

Twijfel je wel eens aan de juiste spelling als je schrijft? Bespaar tijd: doe de On-

linecursus spelling en maak korte metten met je twijfel. Na deze spellingcursus 

ken je de juiste spelling van alle belangrijke struikelblokken. 
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