Online training Opfriscursus
Nederlands
Deze training is vernieuwd en bieden we daarom nu voor aantrekkelijke
introductieprijs aan! Hoe was de regel ook alweer voor het aaneenschrijven van
samenstellingen? Hoe zit het toch met die d's en t's? Iedereen die regelmatig iets
op papier zet, stelt zichzelf dit soort vragen. Je gaat zelfstandig aan de slag met
de leerstof in de interactieve, online leeromgeving. Je krijgt theorie aangeboden
in korte en overzichtelijke stukken en tussendoor oefen je met de leerstof. De
memotrainer zorgt ervoor dat je de kennis herhaalt, zodat je de stof ook
gemakkelijker onthoudt op de lange termijn. Je kunt op elk moment starten met
deze online training. Je brengt jouw parate kennis van de Nederlandse spelling
en grammatica weer op niveau. Je voorkomt daarmee vervelende taalfoutjes in
jouw teksten.

Prijs (all-in)

€ 149 ,Duur
15 uur

Resultaat
Na afloop van de cursus kun je de belangrijkste regels van het Nederlands
toepassen en maak je geen fouten meer in de meest voorkomende
spellingkwesties.

Voor wie is deze training bedoeld?
De cursus is bestemd voor iedereen die: &bull; regelmatig schrijft en dat graag
foutloos doet &bull; teksten van anderen uitwerkt of corrigeert &bull; meer kennis
van zaken wil hebben over taal- en spellingkwesties &bull; graag zelf bepaalt waar
en wanneer hij/zij leert.

Wat kunt u verwachten?
Het voordeel van e-learning is dat je zelf de tijd en plaats bepaalt om te leren en
te oefenen. Het programma is opgezet als zelfstudie; je doorloopt het dus
helemaal zelfstandig. Je krijgt theorie en tips aangereikt en in de opdrachten kun
je de kennis direct oefenen. Na de aanmelding ontvang je van ons de
inloggegevens. Daarna heb je acht maanden de tijd om de training af te ronden.

Inhoud
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: &bull; Spelling
&bull; Leestekens &bull; Lastige taalkwesties Na het volgen van de Opfriscursus
Nederlands ben je weer helemaal op de hoogte van de belangrijkste taal- en
spellingkwesties.
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