
Mijn eigen ervaringen met onderwijs en cursussen 

Al mijn hele leven doe ik opleidingen en volg ik cursussen, zowel beroepsmatig als voor mijn hobby. 

Het plezier  om steeds  weer  iets nieuws te leren is de basis voor mijn docentschap. Ik ken ook 
de bergen die beklommen moeten worden en de frustraties die daarbij horen. 

Kennis en vaardigheden verrijken volgens mij het leven en dragen eraan bij dat mensen beter 
functioneren op het werk en in de maatschappij. Ik vind mijn eigen ontwikkeling een zegen. 

Veel van wat ik leerde kan ik nu delen met mijn cursisten. 
De basisingrediënten voor mijn docentschap zijn: vakkennis, liefde, respect en geduld – veel geduld 
volgens mijn cursisten. 

  

Nederlands als Eerste Taal: professioneel 

Wie Nederlands als moedertaal met de paplepel ingegoten kreeg, leerde Nederlands als Eerste 
Taal (NT1). Ons mondeling aardig uitdrukken kunnen wij bijna allemaal. 

Lezen of schrijven is lastiger en er zijn dan ook indrukwekkend veel mensen die dat niet goed kunnen. 
250.000 mensen in Nederland zijn analfabeet; zij kunnen niet schrijven of lezen. 

Anderhalf miljoen mensen, dat is dus ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking, 
is laaggeletterd. Dit houdt in dat het hen niet lukt om gedrukte en geschreven informatie te gebruiken. 
Dat lijkt me wel iets om even bij stil te staan. 

Gemis Nederlands in het onderwijs 

Het is óók zo dat inmiddels veel Nederlandse werknemers en ondernemers een gedegen 
schrijftraining in het Nederlands missen. In beroepsopleidingen is het Nederlands jarenlang niet een 
hoofdvak geweest. 

Toch moet bijna elke professional of bedrijfseigenaar wel eens iets schrijven. 

Privé- of bedrijfstrainigen schrijven 

Zowel voor bedrijven als particulieren kan ik schrijftrainingen verzorgen. Met groter gemak kunnen 
schrijven bespaart tijd en dus… 

  

Nederlands als Eerste Taal (NT1): creatief voor ’t plezier 

“Nederlands als Eerste Taal voor ’t plezier”, dat is beter leren schrijven voor amateurs door 
workshops of cursussen Creatief Schrijven. 
Wel een miljoen schrijft als hobby! 
Taalnaartaal Cursus biedt schrijfcursussen voor amateurs. 

Op aanvraag zijn workshops schrijven als bedrijfsuitje of teambuilding mogelijk. 

Geïnteresseerd? E-mail me dan. 

http://tekst.taalnaartaal.nl/cursussen/nederlands-nt1/
https://www.lezenenschrijven.nl/over-laaggeletterdheid/feiten-cijfers/
http://tekst.taalnaartaal.nl/cursussen/creatief-schrijven/
http://taalnaartaal.nl/contactedithnijhof/


  

 


