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De Nederlandse spelling,

een kwelling?

Wanneer heb jij voor het laatst uw kennis van de Nederlandse spelling geüpdatet? Of is het geüpdate? Of ge-

updatet? 

Foutloos schrijven lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het helemaal niet. De leenwoorden uit het Engels maken

het ons bijvoorbeeld niet makkelijk. Toch zit er vaak meer logica achter de schrijfwijze van woorden dan we

denken. Daarom zet deze opfriscursus de belangrijkste spelkwesties op een rijtje. Denk maar aan: 

- Tussenletters: tussen-n 

- Aaneenschrijven: los of vast, trema of streepje 

- Hoofdletters: kapitaal of minuskel 

- Verkleinwoorden 

- Genitief/bezitsvorm

- Engelse werkwoorden 

- Accenttekens 

Marlies Carette (KU Leuven) zal de verschillende kwesties op een interactieve manier en met behulp van veel

voorbeelden behandelen. Zo krijg je de regels al tijdens de sessie onder de knie. Want spelling hoeft niet langer

een kwelling te zijn, toch?

Docent

Marlies Carette is als onderwijsassistente verbonden aan

de KU Leuven. Ze doceert er in verschillende opleidingen

vakken zoals Nederlandse taalbeheersing (zowel

schriftelijke als mondelinge vaardigheden) en

wetenschappelijk schrijven. Daarnaast geeft ze

Nederlands aan anderstaligen via het Instituut voor

Levende Talen KU Leuven.

Praktisch

Donderdag 2 juni 2022 van 19 tot 21 uur

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, of online

Inschrijven

Schrijf in vóór 30 mei 2022 via puc.kuleuven.be. Deelnameprijs is 25 euro. 
Betaal via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair Centrum, met vermelding

van '400/0022/32756' + naam deelnemer(s)' en ontvang geen factuur. Wens je een factuur, duid dit dan bij je inschrijving aan. 

Door mij in te schrijven, verklaar ik mij ermee akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden 

om mij te contacteren in de context van deze opleiding en voor alle opvolging ervan.


