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nieuwsbrief

Spelling en Grammatica
Foutloos Nederlands
schrijven én spreken
Taalfouten staan slordig. In geschreven én gesproken taal. Uw inhoudelijke
boodschap wordt er zelfs minder geloofwaardig door, beweren verschillende
onderzoeken. Dus ook al communiceert u duidelijk, vriendelijk en via het
juiste communicatiemiddel … foutloze taal is minstens zo belangrijk!
Met andere woorden: zorg dat u niet alleen op de hoogte bent van de
belangrijkste spellings- en grammaticaregels. Maar pas ze ook dagelijks
toe. We zijn benieuwd hoe het met uw Nederlands gesteld is. Ook als u
eerder al eens training Foutloos Nederlands bij ons volgde.
Daarom in deze nieuwsbrief: wat testjes, wat opfrissers en wat handige tips.
Zodat u scherp blijft. Want uw leven lang praat en schrijft u nog Nederlands …

INHOUD
WE BEGINNEN MET EEN TESTJE...

SCHAPEN FOKKEN OP ‘T KOFSCHIP

BOEKJE:
‘ALS IK ME GOED VERGIS’

OVERBODIGE SPATIES

3 FOEFJES VOOR CORRECT
NEDERLANDS

TREND

DE MEEST GEMAAKTE FOUTEN
EN TAALBLUNDERS

ONZE CURSISTEN AAN HET WOORD

OPEN TRAININGEN
FOUTLOOS NEDERLANDS

We beginnen
met een
testje …

1.

a. Het nieuwe vakantiehuisje dat in Son staat, is nog te duur.
b. Het nieuwe vakantiehuisje wat in Son staat, is nog te duur.
c. Het nieuwe vacantiehuisje dat in Son staat, is nog te duur.
d. Het nieuwe vacantiehuisje wat in Son staat, is nog te duur.

2.

a.
b.
c.
d.

Op de copie bij deze brief vind je de top 5-index van de beursnotatie.
Op de copie bij deze brief vind je de top5 index van de beursnotatie.
Op de kopie bij deze brief vind je de top 5-index van de beursnotatie.
Op de kopie bij deze brief vind je de top 5 index van de beursnotatie.

3.

a.
b.
c.
d.

De neerlandicus geeft een practische cursus zinsontleding.
De neerlandicus geeft een praktische cursus zinsontleding.
De Neerlandicus geeft een practische cursus zinsontleding.
De Neerlandicus geeft een praktische cursus zinsontleding.

4.

a.
b.
c.
d.

De caissières hebben de karamelrepen gescant.
De caissières hebben de caramelrepen gescant.
De caissières hebben de caramelrepen gescand.
De caissières hebben de karamelrepen gescand.

5.

a. Ik ben er vanuit gegaan dat je accoord gaat met mijn voorstel.

Noteer uw antwoorden. Aan het
einde van de test kunt u zelf uw
antwoorden nakijken.

b. Ik ben er vanuit gegaan dat je akkoord gaat met mijn voorstel.
c. Ik ben ervan uitgegaan dat je accoord gaat met mijn voorstel.
d. Ik ben ervan uitgegaan dat je akkoord gaat met mijn voorstel.
6.

a.
b.
c.
d.

In deze lange-termijn-planning is rekening gehouden met verschillende rentetypes.
In deze lange-termijn-planning is rekening gehouden met verschillende rententypes.
In deze langetermijnplanning is rekening gehouden met verschillende rentetypes.
In deze langetermijnplanning is rekening gehouden met verschillende rententypes.

7.

a. Ik zag hun gisteren gebruik maken van de verkeerde rijstrook.
b. Ik zag hun gisteren gebruikmaken van de verkeerde rijstrook.
c. Ik zag hen gisteren gebruik maken van de verkeerde rijstrook.
d. Ik zag hen gisteren gebruikmaken van de verkeerde rijstrook.

Klik hier voor de rest van de vragen
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VOLGENDE

Schapen fokken
op ‘t kofschip
‘T FoKSCHaaP of ‘T KoFSCHiP vindt u misschien
ouderwetse ezelsbruggetjes om een werkwoord
op de juiste manier te vervoegen. Maar de regel
voor werkwoordsvervoegingen met een ‘d’ of
‘t’ is ook ouderwets. Met andere woorden: die
regel verandert waarschijnlijk nooit. Zorg dus
dat u de regel kent en nooit meer vergeet!

Bestel het boekje ‘Als ik me goed vergis’
Als u regelmatig twijfelt over de juiste schrijfwijze van een (werk)woord …
‘... dan bent u niet de enige.’ Veel mensen maken regelmatig spelfouten en grammaticale fouten. Of zij nu
15 of 65 jaar zijn. Hoog- of laagopgeleid zijn. Veel of weinig communiceren. Wij zien het dagelijks in teksten
van cursisten, horen het tijdens adviesgesprekken met klanten of ervaren het tijdens onze trainingen.
Daarom hebben we een boekje gemaakt. Met daarin de regels van de meest gemaakte fouten. Met duidelijke
voorbeelden en handige ezelsbruggetjes. In zakformaat. Wilt u dit boekje ontvangen?
Vraag ernaar bij uw Loo van Eck-adviseur of bel: (0318) 69 69 00.

Hoe overbodige spaties flinke
verwarring kunnen veroorzaken …
Rond verkiezingstijd overdenkt u uw stemkeuze nogmaals …
… als u ‘stem lokaal’ leest boven de ingang van het stemlokaal.

Zelfs een groep 8’er komt hier niet
mee weg. U dus zeker niet!
De regel nog een keer uitgebreid tot u door
laten dringen? Om ´m vervolgens nóóit meer
te vergeten?

U bent het vuurwerk rond de jaarwisseling meer dan zat. U besluit een petitie te ondertekenen waar
groot boven staat ‘anti vuurwerkverbod’. Maar als u tekent …
… bent u dan tégen een vuurwerkverbod? Of juist vóór het verbieden van vuurwerk?
Wanneer schrijf je iets aan elkaar en wanneer niet?
Als het om een samenstelling gaat, dan schrijf je de woorden aan elkaar. Wat is een samenstelling ook
alweer? Een samenstelling bestaat uit twee (of meer) woorden die samen één woord vormen.
Of je met een samenstelling te maken hebt, kun je hóren: een samenstelling heeft 1 klemtoon. Er zijn
natuurlijk wel weer uitzonderingen op de regel. Kent udie ook?

Klik hier!
Tip! Sommige samenstellingen kunnen heel lang worden: ‘rioolwaterzuiveringsinstallatie’,
‘terugvorderingsmogelijkheden’, ‘arbeidsongeschiktheidsuitkering’ … Deze lange woorden kunt u het beste
opsplitsen. Begin dan met het laatste deel van de samenstelling: een installatie om het rioolwater te
zuiveren. Of mogelijkheden om terug te vorderen. Of een uitkering voor ... juist ja.
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3 foefjes voor correct Nederlands …
foefje

Vervoeg Engelse
werkwoorden op dezelfde
manier als Nederlandse
werkwoorden

1

Hij komt dan wel niet in het Engelse woordenboek voor, toch gebruik je ‘m op dezelfde manier:
’T KoFSCHiP! Er is alleen 1 verschil: je kijkt niet
naar de laatste letter, maar je luistert of de
laatste klank van de stam in ’T KoFSCHiP zit.
Hoe vervoeg je dan het werkwoord deleten,
saven en googelen? In de tegenwoordige tijd,
verleden tijd en voltooide tijd?
Je hoort de antwoorden en de regels
daarbij in een filmpje.

foefje

Fris alleen díe kennis
op die u bent vergeten

2

Wel zo efficiënt … U hoeft natuurlijk niet alle
regels over de Nederlandse taal opnieuw te
leren. Maar wat weet en beheerst u wel en wat
niet?
U komt erachter als u onze digitale taaltoets
maakt. U beantwoordt 90 vragen over
spelling en grammatica. Binnen 3 kwartier.
Direct daarna ziet u uw score op onze
cursistensite. Niet alleen hoeveel vragen
u goed heeft beantwoord. Maar ook welke.
En belangrijker: welke niet. Dat zijn immers
uw aandachtspunten. Ook laten we u weten
wat uw niveau is als het gaat om spelling en
grammatica.

foefje

Vergeet die
uitzonderingen bij
d/t-vervoegingen niet!

3

Ze zijn namelijk net zo belangrijk als de regel.
Om het goed te doen, moet je in ieder geval
weten wat de stam van een woord is. Zo bepaal
je namelijk hoe je een persoonsvorm schrijft
(gebeurt, bevestigt) en hoe je het voltooid
deelwoord schrijft (gebeurd, bevestigd).
De stam van een werkwoord vind je door van
het hele werkwoord ‘en’ af te halen.
Maar er zijn nogal wat uitzonderingen
op deze regel …

En wat doet u met die wetenschap?

VORIGE

 TERUG NAAR PAGINA 1

VOLGENDE

Trend: foutloos
Nederlands wordt
belangrijker
Steeds meer organisaties zien het belang
in van foutloos Nederlands.
Ze beseffen dat het niet vanzelfsprekend
is dat iedereen zijn moedertaal perfect
beheerst. Want hoe goed is de lagere-

’ Een hele cursus
spelling en
grammatica?

Ik vindt eigenlijk
alleen werkwoordvervoegingen lastig.’

schooltheorie bij u blijven hangen?

Steeds vaker krijgen wij de vraag of we
eerst de spelling- en grammaticavaardigheden van alle medewerkers willen
toetsen. In plaats van een willekeurige
afdeling volledig op te leiden. Zo komen we
erachter wie waarin wel en niet goed is.
Op die manier kunnen we heel gericht en
effectief opleiden, doordat we de juiste leerstof
aan de juiste mensen aanbieden. En dat geldt
eigenlijk voor iedere functie. Van admini
stratief medewerker tot directeur en van
accountmanager in de buitendienst (die vooral
praat) tot secretaresse (die vooral schrijft).
Het is immers een vaardigheid die eigenlijk
iedereen moet beheersen. En waar iedereen zijn
leven lang profijt van heeft.

‘Een beknopt overzicht met de belangrijkste
spellings- en grammaticaregels zou wel handig zijn.’
Dat snappen we, daarom hebben we zo’n overzicht
gemaakt. Interesse? Bel met een van onze adviseurs
via (0318) 69 69 00.

Wanneer wel en wanneer niet?

De meest gemaakte
fouten en taalblunders …
Wanneer schrijf je een tussen-n en wanneer niet?
Antwoord

Wanneer schrijf je ‘je (familie)’ en wanneer schrijf je
‘jouw (familie)’
Antwoord

Wanneer schrijf je een trema, accent aigu en accent grave en wanneer niet?
Antwoord

Wanneer schrijf je in een opsomming hoofdletters en wanneer kleine letters,
wanneer punten en wanneer puntkomma’s, wanneer hele zinnen en wanneer
zinsdelen …?
Antwoord

Wanneer schrijf je hen en wanneer hun?
Antwoord

Wanneer schrijf je dat en wanneer wat?
Antwoord
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Onze cursisten aan het woord …

Open trainingen
‘Foutloos Nederlands’

… over een plenaire workshop:

… over een workshop én een
e-learningmodule:

Ieder jaar organiseren we

“Zeer leerzaam en een goede opfrisser van mijn kennis
over de Nederlandse taal. Erg inzetbaar bij mijn
dagelijkse werkzaamheden. Met de e-learning vond ik
het fijn om de geleerde theorie nogmaals in de praktijk
te brengen. Een eye-opener vond ik dat de stam van een
werkwoord niet gelijk is aan de ik-vorm. Hierdoor waren
er een aantal vervoegingen die ik niet goed deed met ‘t
kofschip als hulpmiddel. Ik kan hier zeker mee aan de slag
in de praktijk. Als ik nu mijn brieven schrijf, houd ik de
hand-out ernaast en ik kijk regelmatig voor de zekerheid
nog even de regel na.”

dagtrainingen ‘Foutloos

“De workshop ‘Foutloos Nederlands’ is voor iedereen.
Zelfs als je “geen” problemen hebt met taal is dit een hele
leuke workshop om te doen. Vooral ook nuttig vanwege de
constante veranderingen in de Nederlandse taal. Lang niet
iedereen houdt die veranderingen bij.”
Valery van Kruys, gemeente Amsterdam
“Door de workshop ‘Foutloos Nederlands’ heb ik
vertrouwen in mijn schrijven. Als ik het even niet meer
weet dan pak ik de sheets en kan ik makkelijk en snel
foutloos Nederlands schrijven. Deze cursus heeft me zeer
geholpen in mijn werk en geeft direct resultaat.”
Britt van Loon, Waterschap de Dommel, jurist

Milou Schneidenberg, gemeente Oud-Beijerland, junior
beleidsmedewerker Cultuur

… over een individuele e-learningmodule:
“E-learning betekent op je gemak en op een zelf gekozen
tijdstip materie eigen maken. Op deze manier kan je je
tijd efficiënt inzetten. Je krijgt een gerichte uitleg bij iedere
vraag: bij een goed en fout antwoord.”
Anouk Witte, Woningstichting Wageningen,
mutatieopzichter
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Een e-learning:
wat moet ik me daarbij voorstellen?
U krijgt er een goed beeld van als u een onderdeel
uit onze e-learningmodule bekijkt: dat of wat?

een aantal interactieve
Nederlands’ op ons
kantoor in Ede. Samen
met maximaal 11 andere
cursisten kunt u uw kennis
van onze taal nog eens
opfrissen. En er goed mee
oefenen. Ook als u eerder al
eens een training ‘Foutloos
Nederlands’ bij ons volgde.
Benieuwd wanneer en wat
het kost?
Klik hier voor
meer informatie

