
 
 
 
 
 
 
 

 

open training 

Spelling & grammatica  
 
Brieven schrijven gaat u aardig af. 
Uw rapporten zien er gelikt uit. 
Uw offertes gaan perfect de deur uit. 
 
Hoewel ... er glippen nog wel eens wat slordigheden tussendoor. Zo’n foutje (of twee) in uw tekst 
is toch nét even jammer ...  

Bovendien bent u toch wel erg benieuwd naar de laatste spellingswijzigingen. 
 
Is het tijd om uw kennis op te frissen, bij te schaven en de puntjes op de i te zetten? Dat kan al in 
één dag tijdens onze training Spelling & grammatica. 
 
Met gratis online taaltoets! 

Programma training Spelling en grammatica  
 
U leert ... 
... de regels en de valkuilen van de grammatica 

 Gebeurd of gebeurt: de d’s en de t’s. 

 Er vanuit gaan of ervan uitgaan: samengestelde werkwoorden. 

 Hun en hen: bezittelijke voornaamwoorden. 

 Dat en wat: betrekkelijke voornaamwoorden. 

 Punten, komma’s, puntkomma, opsommingen: de leestekens. 
 
... de hedendaagse spelling 

 Faktuur of factuur: c of k. 

 Honde(n)hok: de tussen-n. 

 Zoëven of zo-even: trema of streepje. 

 Noord-Brabander of Noordbrabander: de aardrijkskundige namen. 

 Gefaxt of gefaxed: de Engelse werkwoorden. 

 Controle of contrôle: de accenten. 

 We behandelen ook de nieuwe spelling! 
 

Resultaat van de training Spelling en grammatica  
 
Na afloop van deze training ... 
... heeft u een helder overzicht van de belangrijkste regels en uitzonderingen; 
... kunt u deze regels toepassen in de praktijk; 
... bent u zelfverzekerd en schrijft u op de juiste wijze teksten. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Doelgroep  
 
Voor iedereen die ... 
... vindt dat het tijd is om de Nederlandse taal op te frissen.  
 
De training Spelling en grammatica  is niet aan een functie gebonden. Het maakt dus niet uit of u op 
het secretariaat werkt of in de buitendienst. En of u zelf veel teksten schrijft of deze juist moet 
beoordelen. 
 

Didactiek  
 
Terug in de schoolbanken, maar dan op een leuke manier 
Natuurlijk bent u intensief bezig met regels en uitzonderingen van de Nederlandse spelling en 
grammatica. En zult u regelmatig terugdenken aan uw leraar Nederlands. Maar u zit niet meer in de 
schoolbanken. We zorgen ervoor dat de training niet alleen leerzaam is maar ook leuk. De droge 
regels wisselen we daarom af met leuke dictees of grappige weetjes over taal. Zo vliegt de dag 
voorbij. 
 
+ 40 dagen lang gratis tips! 
Na de training krijgt u via onze app nog 40 dagen lang elke dag 1 tip die aansluit bij uw training. Deze 
tip houdt u bewust van wat u hebt geleerd. Het idee hierachter is dat u door nog 40 dagen lang bezig 
te zijn met het geleerde, de leerstof nog beter ‘inslijt’ en het effect nog groter wordt! 
 
+ Taaltoets 
U krijgt ook gratis een online taaltoets. Na het doen van deze toets weet u precies hoe het met uw 
spelling en grammatica is gesteld. 
 
Praktische informatie 
Duur:  1 dag, van 9.30 – 16.30 uur 
Kosten:  € 395,- (0% btw) 
Inclusief:  lunch, koffie, thee en alle cursusmaterialen 
Locatie:  Loo van Eck  

Pascalstraat 28 in Ede 
Data:   actuele data vindt u op onze site 

 
Schrijf u in en een collega mag mee voor de helft van de prijs!  
 

 


