
Beter Spellen en
Beter Schrijven

Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies

FACULTEIT DER GEESTESWETENSSCHAPPEN

Het INTT biedt een cursus ‘Beter
Schrijven’ aan voor studenten van
de UvA die problemen
ondervinden bij het schrijven van
teksten op academisch niveau.
Daarnaast is er een workshop
‘Beter Spellen’ voor studenten en
medewerkers van de UvA die
problemen hebben met de correcte
spelling van het Nederlands.
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Doelgroep
De workshop is bedoeld voor studenten en
medewerkers van de UvA die hun spelling willen
verbeteren. Het gaat om studenten en
medewerkers van wie Nederlands de moedertaal
is of om anderstaligen van wie het Nederlands
‘near-native’ is. Externe kandidaten kunnen ook
deelnemen aan de workshop.

Inhoud van de cursus
In de eerste bijeenkomst leggen de cursisten een
diagnostische toets af zodat ze inzicht krijgen in
hun problemen. Vervolgens worden korte
theoretische gedeeltes afgewisseld met
schriftelijke oefeningen. Er wordt geen huiswerk
opgegeven.
In de workshop worden de volgende
onderwerpen behandeld:
> spelling werkwoorden;
> tussen-n;
> interpunctie;
> woorden aan elkaar of apart;
> (digitale) hulpmiddelen.

Lesmateriaal
Er wordt gewerkt met door de docenten
samengesteld lesmateriaal.

Aanmelden
U kunt zich voor de workshop aanmelden bij de
administratie van het INTT op vertoon van een
geldige collegekaart (indien van toepassing) en
tegen betaling (bij voorkeur met PIN).

Zie ook www.taalwinkel.nl

Groepsgrootte  maximaal 20 personen

Bijeenkomsten  2 x 2 uur

Studielast          4 uur

Data                   10 & 17 maart 2017

Tijd                     15.00 – 17.00 u.

Prijs                    € 50,- voor studenten en medewerkers van de UvA
                           € 90,- voor externe kandidaten

Beter Spellen



Beter Schrijven
Doelgroep
De cursus is bedoeld voor studenten en medewerkers van de UvA
die hun schrijfvaardigheid willen verbeteren. Het gaat om
studenten en medewerkers van wie Nederlands de moedertaal is of
om studenten en medewerkers met een anderstalige achtergrond
van wie het niveau van het Nederlands ‘near native’ is. Eventuele
open plaatsen kunnen in overleg worden opgevuld door externen.

Inhoud van de cursus
De cursus bestaat uit theoretische gedeeltes afgewisseld met
schrijfopdrachten. Aan de hand van deze opdrachten traint u
verschillende aspecten van het schrijven. Daarnaast maakt u kennis
met een aantal handige naslagwerken en boeken voor zelfstudie.
In zes lessen van twee uur worden de volgende onderwerpen
behandeld:
> hoe u veel voorkomende spellingsproblemen kunt oplossen;
> hoe u grammaticale fouten kunt voorkomen;
> hoe u uw gedachten beter onder woorden kunt brengen;
> hoe u een logische opbouw kunt maken in uw teksten.

Lesmateriaal
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van het volgende boek:

> Maartje Goossen en Francien Schoordijk: “Basisvaardigheden 
   Academisch schrijven”, Coutinho, Bussum 2014, eerste druk.
   Prijs: € 27,50 ISBN:978 904 690 3926

Dit boekt dient voor aanvang van de eerste bijeenkomst te worden
aangeschaft.

Aanmelden
U kunt zich voor de cursus aanmelden bij de administratie van het
INTT op vertoon van een geldige collegekaart (indien van
toepassing) en tegen betaling (bij voorkeur met PIN).



Taalwinkel
Taalwinkel.nl is de online taaladviesdienst van de HvA en UvA. U vindt er
bijvoorbeeld informatie over het houden van presentaties, het schrijven van
werkstukken en scripties en alle spellingsregels worden helder uitgelegd.

Moet u een verslag schrijven, maar u weet niet goed hoe u moet beginnen?
Of wilt u weten hoe u meer structuur in uw teksten krijgt? Wilt u uw
presentatietechnieken verbeteren? Of twijfelt u altijd over uw d’s en t’s?
Aan de hand van toetsjes, uitleg, filmpjes en voorbeelden kunt u op
Taalwinkel.nl uw taalvaardigheid verbeteren en verder ontwikkelen.

Kijk op www.taalwinkel.nl

Algemene voorwaarden
> Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, wordt geplaatst op
volgorde van binnenkomst van het formulier.
> Restitutie van het cursusgeld is alleen mogelijk indien een schriftelijk
(d.w.z. per post of per e-mail) verzoek daartoe uiterlijk 4 weken voor
aanvang van de cursus is ontvangen door het INTT. Van elke restitutie zal
tien procent administratiekosten worden afgetrokken.
> Bij onvoldoende belangstelling behoudt het INTT zich het recht voor de
cursus niet te laten doorgaan. Vanzelfsprekend wordt in dat geval het reeds
betaalde cursusgeld volledig gerestitueerd.

De lessen worden gegeven in het
P.C. Hoofthuis, het
hoofdgebouw van de Faculteit
der Geesteswetenschappen.

P.C. Hoofthuis kamer 4.05
Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam
E-mail: INTT@uva.nl
www.intt.uva.nl
+31 20 525 4642

Openingstijden telefoon
Dinsdag t/m vrijdag
09.30–11.00 en 14.00–15.00

Openingstijden kantoor
Dinsdag t/m vrijdag 11.00–12.30
Donderdagavond      17.30–18.30

LOCATIE

Fotoverantwoording:
Uitzicht op de Singel - Eduard Lampe
Bungehuis - Eduard Lampe
P.C. Hoofthuis - Marcel van Gaalen  
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