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BV&T opleiding & advies 
Training Nederlands De Juiste Spelling

Training Informatie
Tegenwoordig besteden steeds minder mensen tijd
aan spelling. De spellingscontrole lost het wel op,
toch? Dit is echter onjuist. Programma�s zoals
Microsoft Word zien vaak niet alle woorden en
hierdoor worden er nog steeds veel fouten gemaakt.
Samengestelde woorden, zoals sollicitatiegesprek,
kunnen volgens de spellingcontrole bijvoorbeeld los
van elkaar geschreven worden omdat hij de woorden
�sollicitatie� en �gesprek� kent. Ondanks dat hier
geen rood streepje onder staat hoort het woord
'sollicitatiegesprek' toch echt aan elkaar. Om deze
reden is het belangrijk dat wij zelf ook kennis hebben
van de spellingregels. Veel taal- en spelfouten
schrikken vaak lezers af en dit is zonde. Zij kunnen
hierdoor namelijk aan de professionaliteit van het
bedrijf twijfelen.Een goede beheersing van de
Nederlandse taal is dus eigenlijk voor iedereen een
'must'. U wilt namelijk niet slordig of onprofessioneel
overkomen door te veel spel- of taalfouten te maken.
Maar hoe zit het nu precies met die nieuwe spelling? Is
het 'pannekoek' of 'pannenkoek'? En is het nou
'Zuidhollands' of 'Zuid-Hollands'? Na het volgen van
deze training hoeft u niet meer te twijfelen. In deze
training worden de basisregels weer doorgenomen en
krijgt u antwoord op al uw vragen inzake spelling. U
leert om weer volgens de juiste regels te
corresponderen.

Programma
» Vaardighedentoets
» Uw doelstelling
» Grammatica
» Werkwoorden
» Hoofdletters of kleine letters
» Tussenletters
» Los, aaneen of met een koppelteken?
» Meervoudsvormen
» Verkleinwoorden
» Interpunctie
» Lastige spellingkwesties
» Zakelijke teksten schrijven

Resultaat
Uw kennis van de Nederlandse spelling en grammatica
wordt opgefrist. U leert foutloos te spellen en bent op
de hoogte van de nieuwste Nederlandse
spellingregels. Daarnaast maakt u minder dt-fouten.
Hierdoor kunt u weer zonder zorgen teksten schrijven.

Maximaal resultaat
In de training Nederlands De Juiste Spelling vormt
~maatwerk~ steeds het uitgangspunt. Praktijkgerichte
oefeningen, opdrachten en rollenspelen vormen de
basis van al onze trajecten. Door de unieke juiste
match, sluit de onderwerpen in de training direct aan
bij uw dagelijkse praktijk. Hierdoor behaalt u meer
resultaat na de training. U zult de omgang met de
trainer als zeer prettig ervaren.

Voorafgaand aan deze training Nederlands De Juiste
Spelling bepalen wij met u het startniveau door middel
van een doelstellings of intake gesprek. Ook bespreken
wij het beoogde eindniveau met u. Tevens bestaat de
mogelijkheid om het niveau van een gehele afdeling of
organisatie te laten bepalen of functieprofielen te
voorzien van kenniseisen. Hiervoor heeft BV&T een
unieke gouden formule ontwikkeld.

Investering

Maatwerk:
In-Company 1 groep:
Deelnemersprijs pp:

Dag(delen) / uren per sessie:
Totaal:

Calculeer uw eigen (groeps)-training
zie www.bvtopleiding.nl

altijd
1750,-

178,-
4 / 3

1928,-

Flexibele agenda/afstemming
Flexibilteit is onontbeerlijk in onze dienstverlening aan
u. Onze trainer zal met u samenwerken om de
Nederlands De Juiste Spelling in te zetten hoe,
wanneer en waar u het nodig hebt. De agenda wordt
bijvoorbeeld met onze trainer persoonlijk afgestemd.
BV&T kan u breed ondersteunen in bijvoorbeeld:
training, gecombineerde leerontwerpen, training voor
trainers, onderzoeken (medewerker- tevredenheid)
workshops, coaching (persoonlijk of per team) en
w.v.t.t.k.

BV&T opleiding & advies

Locatie: In-Company

Telefoonnr: 088-7744333

Mail: fgboerman@bvtgroep.com

Mvrgr, Ingrid BoermanAanbieding geldig tot donderdag 22 juni 2023

Wenst u deze aanbieding of andere training? Mail voor meer informatie fgboerman@bvtgroep.nl.
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