
In deze training leer je foutloos 
schrijven. Je gaat actief aan 
de slag met grammatica en 
spelling. Met of zonder 
tussen-N, los of aan elkaar, het 
gebruik van hoofdletters, 
werkwoordsvormen en 
vervoegingen (d’s en t’s), ’t 
kofschip, de persoonsvorm, 
leestekens, als of dan, de 
uitzonderingen en nog veel 
meer op jouw verzoek.

Onze trainingen worden 
volledig online gegeven. Jij 
kunt dus gewoon deelnemen 
vanuit huis, kantoor of de trein. 
Zo past onze training, altijd in 
jouw agenda. 
Je wordt begeleid door een 
senior trainer met bakken 
ervaring, die haarfijn inspeelt 
op jouw behoefte. De persoon-
lijke begeleiding zorgt ervoor 
dat jij jouw leerdoelen behaalt!
De training volg je samen met 
een groep medecursisten. We 
werken met de teksten van de 
deelnemers zelf. Zo is wat we 
oefenen, altijd direct toepas-
baar en haal jij het maximale 
rendement uit deze training. 
Bovendien zorgt de mix van 
theorie, praktijk en uitwisseling 
voor een unieke leerervaring.

Zou jij deze training afnemen 
als je niet wist dat boven-
staande een grapje was? 
Eerlijk is eerlijk; spelfouten 
zorgen ervoor dat je minder 
serieus wordt genomen. Met 
alle gevolgen van dien. Want 
voor veel klanten is het een 
reden om niet meer verder te 
lezen en bij de concurrentie te 
gaan kijken. Ook je adviesno-
ta, projectvoorstel of 
rapportage wordt vaak niet 
meer gelezen wanneer je 
betrapt wordt op een pijnlijke 
spelfout.
Tijd voor verheldering!

Was dat nou met een d of dt? Of toch een t? En schrijf jij continu 

continue in plaats van continu? Vaak weet je het ergens nog wel 

en heb je alleen even een opfrisbeurt nodig. Daar kunnen wij je 

op een leuke manier bij helpen!
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Wie foutloos schrijft die blijft!

SPELLING EN 
GRAMMATICA

WAT JE
LEERT



Spijkerman Trainingen biedt een uniek aanbod van 

online skills trainingen. Online bijspijkeren, noemen we 

dat. Dit heeft als voordeel dat je minder wordt afgeleid 

door de groep, geen reistijd hebt en toch persoonlijk 

advies krijgt waar je wat aan hebt. Deze trainingen 

worden namelijk altijd door een senior trainer gegeven. 

In onze mondelinge communicatietrainingen werken 

we met herkenbare voorbeelden uit de praktijk. In onze 

schrijftrainingen werken we met teksten van de 

deelnemers zelf. Altijd toepasbaar dus!

OVER SPIJKERMAN 
TRAININGEN 

Maak kennis met de trainingen op 

gebied van mondelinge en 

schriftelijke communicatie. Kijk op 

www.spijkermantrainingen.nl. Bij 

vragen of voor het maken van een 

afspraak, bel je met 020 468 80 00.
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