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Vlekkeloos Nederlands isbN niveau

Zelfstudie en naslagwerk

Vlekkeloos Nederlands voor het vmbo Taalniveau 2F 9789077018217  19,95 2F

Vlekkeloos Nederlands, Taalbeheersing A2 Taalniveau 1F en 2F 9789077018569  19,95 1F/2F

Vlekkeloos Nederlands, Antwoordenboek Taalbeheersing A2*  	 8,50 

Vlekkeloos Nederlands, Spelling werkwoorden 1F en 2F 9789077018910 	 9,95 1F/2F

Vlekkeloos Nederlands, Antwoordenboek Spelling werkwoorden*  	 8,50 

Vlekkeloos Nederlands, Spelling en interpunctie 1F en 2F 9789077018880 	13,50 1F/2F

Vlekkeloos Nederlands, Antwoordenboek Spelling en interpunctie* 	 8,50 

Vlekkeloos Nederlands, Taalbeheersing B1   9789077018590  	19,95 2F

Vlekkeloos Nederlands, Antwoordenboek Taalbeheersing B1*   	 8,50

Vlekkeloos Nederlands, Taalbeheersing B2   9789077018309  	19,95 3F/4F

Vlekkeloos Nederlands, Antwoordenboek Taalbeheersing B2*   	 8,50 

Vlekkeloos Nederlands voor het mbo Taalniveau 3F/4F  9789077018224  19,95 3F/4F

Vlekkeloos Nederlands, Spelling en stijl compleet  9789077018583 	19,95 4F

Vlekkeloos Nederlands, Spelling 1   9789077018156  		 9,95 2F/3F

Vlekkeloos Nederlands, Antwoordenboek Spelling 1 en Spelling 2*  	 8,50 

Vlekkeloos Nederlands, Spelling en stijl Taalniveau 3F/4F  9789077018118  	13,50 3F/4F

Vlekkeloos Nederlands, Antwoordenboek Spelling en stijl*    	 8,50 

Vlekkeloos Nederlands, Spelling en grammatica   9789077018170  	13,50 3F/4F

Vlekkeloos Nederlands, Antwoordenboek Spelling en grammatica*   	 8,50 

Vlekkeloos Nederlands, Basisoefeningen  9789077018132  	13,50 2F/3F

    spelling, stijl en idioom  

Vlekkeloos Nederlands, Taaltraining extra 9789077018125 	13,50 3F/4F

Vlekkeloos Nederlands, Antwoordenboek 

    Taaltraining extra en Basisoefeningen spelling, stijl en idioom* 	 8,50 

Vlekkeloos Nederlands, Taalbeheersing en brieven 9789080516298  	13,50 3F/4F

Vlekkeloos Nederlands, Antwoordenboek Taalbeheersing en brieven*  	 8,50 

Goedgebekt
Goedgebekt Instapdeel   9789077018330   8,50 1F/2F

Goedgebekt Instapdeel compleet  9789077018323   9,95 1F/2F

Goedgebekt deel 1   9789080516243   8,50 2F

Goedgebekt deel 2   9789080516229   8,50 2F/3F

Goedgebekt deel 3   9789080516236   8,50 3F/4F

Goedgebekt, Antwoordenboek (3 delen in één boek)*     8,50 

Goedgebekt compleet   9789077018194  19,95 2F–4F

Vlekkeloos Nederlands voor het hbo
Vlekkeloos Nederlands voor iedereen  9789077018750  19,95 4F

Vlekkeloos Nederlands voor de docent           9789077018989  19,95 4F

Fondsoverzicht en prijzen 2023

* De antwoordenboeken zijn uitsluitend leverbaar via Uitgeverij Pak.
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Aan de docent

Steeds meer docenten kiezen voor studieboeken van de series Vlekkeloos Nederlands 
en Goedgebekt om hun leerlingen en/of studenten qua taalverzorging op het gewens-
te taalniveau te brengen. spelling, stijl, interpunctie, grammatica, correspondentie, 
woordenschat en idioom komen uitgebreid aan bod. Met de overzichtelijk aangeboden 
theorie en de grote hoeveelheid oefenstof blijken docenten, leerlingen en studenten 
goed en resultaatgericht te kunnen werken.

Taalniveau 1F t/m 4F (ERK A2 t/m C1)

Uitgeverij Pak is gespecialiseerd in studieboeken Nederlands voor vmbo, mavo, havo, 
vwo, mbo en hbo: Taalniveau 1F, 2F, 3F en 4F (ERK A2, b1, b2 en C1).  

Uitstekende boeken voor bijzonder lage prijzen

Uitgeverij Pak hanteert bijzonder lage prijzen. Alle boeken zijn te bestellen bij de 
boekhandel. Wie boeken rechtstreeks bij Uitgeverij Pak bestelt, krijgt 10% korting 
bij bestellingen van 25 of meer exemplaren (per titel). De antwoordenboeken zijn 
uitsluitend rechtstreeks (bij Uitgeverij Pak) te bestellen. Voor beoordelings- en 
docentenexemplaren geldt een gereduceerd tarief. Zie hiervoor de bestelformulieren 
op www.uitgeverijpak.nl.

Kopiëren

Kopiëren is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Uitgeverij Pak. 
Docenten die (delen van) onze boeken overnemen, bijvoorbeeld voor het samenstel-
len van syllabi, zijn verplicht dat te melden. We hebben een aantrekkelijke kopieer-
rechtregeling. Informatie via info@uitgeverijpak.nl.

Onlinetaaltoetsen

Uitgeverij Pak kan onlinetaaltoetsen op maat samenstellen. De toetsuitslagen kunnen 
ge-e-maild worden naar de leerling/student en de docent. De test kan bestaan uit 
een of meer van de volgende onderdelen: spelling werkwoordsvormen, spelling alge-
meen, zinsbouw/stijl, woordenschat, idioom, grammatica zinsontleding en grammatica 
woordbenoeming. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden en de kosten. De toet-
sen zijn ook bijzonder geschikt om docenten te toetsen in het kader van taalbeleid.

Heeft u vragen, dan beantwoorden wij die graag. Op e-mail reageren wij zo mogelijk 
binnen 24 uur.

Den Haag, januari 2023
Uitgeverij Pak

Maartje Pak-Schreuder
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Vlekkeloos Nederlands voor het vmbo 2F

Vmbo/mavo en mbo niveau 1 en 2 €	19,95 

Voor Taalniveau 2F moeten leerlingen teksten in redelijk verzorgd Nederlands 
kunnen schrijven. Dit boek bevat zes hoofdstukken: spelling werkwoordsvormen, 
spelling algemeen, interpunctie, zinsbouw/stijl, grammatica woordsoorten en 
grammatica zinsdelen. In alle hoofdstukken staan ruim voldoende oefeningen 
om de leerlingen qua taalverzorging op het gewenste niveau te krijgen. De 
antwoorden van de oefeningen zijn in dit boek opgenomen. Zie pagina 5.

Vlekkeloos Nederlands voor het mbo 3F en 4F

Midden- en bovenbouw havo/vwo en mbo niveau 3 en 4 € 19,95

Voor Taalniveau 3F en 4F moeten leerlingen/studenten in goed verzorgd Neder-
lands kunnen schrijven. Om dat zelfstandig te leren en te oefenen is het boek 
Vlekkeloos Nederlands voor het mbo samengesteld. In dit boek staan vrijwel alle 
spelling-, stijl-, interpunctie- en grammaticaregels in zes overzichtelijke hoofd-
stukken beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit theorie, oefeningen en alle 
antwoorden. Zie pagina 10.

Vlekkeloos Nederlands, Spelling en stijl compleet 4F

Bovenbouw havo/vwo en hbo € 19,95

Om (aankomend) hbo-studenten op het gewenste taalniveau te krijgen is het 
boek Vlekkeloos Nederlands, Spelling en stijl compleet samengesteld. Het is 
bovendien een bijzonder praktisch naslagwerk. Zes hoofdstukken: spelling 
werkwoordsvormen, spelling algemeen, interpunctie, zinsbouw/stijl, grammatica 
woordsoorten en grammatica zinsdelen. Alle hoofdstukken bestaan uit theorie, 
testen en alle antwoorden van de testen. Zie pagina 11.

Vlekkeloos Nederlands voor iedereen 4F

Bovenbouw havo/vwo en hbo €	19,95

Vlekkeloos Nederlands voor iedereen is exact gelijk aan Vlekkeloos Nederlands 
spelling en stijl compleet. Ook dit boek bevat de hoofdstukken spelling werk-
woordsvormen, spelling algemeen, interpunctie, zinsbouw/stijl, grammatica 
woordsoorten en grammatica zinsdelen. In elk hoofdstuk theorie, testen en alle 
antwoorden van de testen. Pabostudenten, communicatiestudenten en vele an-
dere hbo-studenten werken er graag mee. Zie pagina 21.

Goedgebekt compleet 2F-4F

havo/vwo-bovenbouw, mbo en hbo € 19,95

Dit boek bevat 1800 moeilijke woorden, uitdrukkingen, e.d., die in meerkeu-
zevragen aan de orde komen. De antwoorden staan achter in het boek. Het 
zijn de drie delen Goedgebekt gebundeld (zie blz. 10). Ideaal voor zelfstudie in 
de bovenbouw havo/vwo, op mbo niveau 4 en in het hbo. Veel hbo-studenten 
breiden met dit boek op een efficiënte en snelle manier hun woordenschat uit. 
Zie pagina 14.
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Vlekkeloos Nederlands
voor een betere beheersing van de Nederlandse taal

Vlekkeloos Nederlands  
voor het vmbo

Vlekkeloos Nederlands voor het vmbo Taalniveau 
2F is heel geschikt voor zelfstudie en heel goed te 
gebruiken als naslagwerk. 

Voor Taalniveau 2F moeten leerlingen/studenten  
in verzorgd Nederlands kunnen schrijven.  
Om dat zelfstandig te leren en te oefenen is 
het boek Vlekkeloos Nederlands voor het vmbo 
samengesteld. 

In dit boek staan vrijwel alle spelling-, stijl-, 
interpunctie- en grammaticaregels in overzichtelijke 
hoofdstukken en paragrafen beschreven. 
Na ieder onderdeel volgen veel oefeningen.  

Bij de oefeningen staan verwijzingen naar de bijbehorende theorie. De antwoorden van de 
oefeningen zijn in het boek opgenomen, zodat de leerlingen/studenten zelfstandig (extra) 
kunnen oefenen.  
Dit boek heeft veel overlap met Vlekkeloos Nederlands Taalbeheersing B1.

Kenmerken
•	 compleet traject werkwoordsvormen
•	 de belangrijkste spellingregels en interpunctieregels
•	 theorie zinsontleding en woordbenoeming
•	 diverse stijlregels over betrekkelijk voornaamwoord, aanwijzend voornaamwoord 

(verwijswoorden), samentrekking, hoofd- en bijzinnen, contaminatie, e.d.
•	 theorie en oefeningen overzichtelijk gescheiden
•	 bij iedere oefening een verwijzing naar de theorie 
•	 geschikt voor zelfstandig werken 
•	 handig naslagwerk (met register)

Doelgroepen: midden- en bovenbouw vmbo en mbo-niveau 2 en 3

Vlekkeloos Nederlands voor het vmbo (Taalniveau 2F)
(paperback, 1e druk, steunkleur, 240 blz.)  ISBN 9789077018217 €  19,95 

Auteurs: Dick Pak en Maartje Pak-Schreuder

Taalniveau 2F
ERK b1

NAsLAGwERK
zELFsTUdiE
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Vlekkeloos Nederlands 
voor een betere beheersing van de Nederlandse taal

Vlekkeloos Nederlands, 
Taalbeheersing A2
Taalniveau 1F en 2F

Vlekkeloos Nederlands, Taalbeheersing A2 Taalniveau 1F en 
2F is gebaseerd op de richtlijnen van het Common European 
Framework (CEF). Dit komt overeen met Taalniveau 1F/2F.

Voor niveau A2 (1F/2F) moeten leerlingen teksten in redelijk verzorgd Nederlands kunnen 
schrijven. Vlekkeloos Nederlands, Taalbeheersing A2 Taalniveau 1F en 2F bevat een groot 
aantal belangrijke spelling-, stijl-, interpunctie- en grammaticaregels.

Speciale opzet voor vmbo en mbo niveau 1 en 2
De theorie komt in kleine stapjes aan de orde. Door de vele oefeningen te maken krijgen 
de leerlingen steeds meer inzicht in de diverse spelling- en stijlregels.

Kenmerken
•	 spelling werkwoorden stap voor stap uitgelegd
•	 veel oefeningen met het veranderen van tijd
•	 veel oefeningen met het bepalen van de persoonsvorm(en)
•	 in de praktijk ontwikkeld schema voor het bepalen van de juiste werkwoordsvorm
•	 basisregels van de algemene spelling met bijbehorende oefeningen
•	 diverse spellingbijlagen
•	 hoofdstuk met interpunctieregels en oefeningen
•	 een aantal belangrijke stijlregels (betreffende hoofd- en bijzinnen, voegwoorden, voor-

naamwoorden, groter dan, liggen of leggen en kennen of kunnen, e.d.)
•	 hoofdstuk woordsoorten met eenvoudige oefeningen
•	 hoofdstuk zinsdelen met eenvoudige oefeningen

Doelgroepen: brugklas vmbo/mavo en mbo niveau 1 en 2

Vlekkeloos Nederlands, Taalbeheersing A2 Taalniveau 1F en 2F
(paperback, 4e druk, steunkleur, 240 blz.) ISBN 9789077018569 €  19,95 
Vlekkeloos Nederlands, Antwoordenboek
    Taalbeheersing A2 Taalniveau 1F en 2F* €  8,50

Auteurs: Dick Pak en Maartje Pak-Schreuder

* De antwoordenboeken zijn uitsluitend leverbaar via Uitgeverij Pak.

Overzichtelijke lay-out met steunkleur

Taalniveau 1F/2F
ERK A2
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Speciale opzet voor vmbo en mbo niveau 1 en 2
De theorie komt in kleine stapjes aan de orde. Door de 
vele oefeningen te maken krijgen de leerlingen vanzelf 
meer inzicht in het systeem van de werkwoordsspelling en 
de algemene spelling.

Kenmerken
•	 spelling werkwoorden stap voor stap uitgelegd
•	 veel oefeningen met het veranderen van tijd
•	 veel oefeningen met het bepalen van de persoonsvorm(en)
•	 in de praktijk ontwikkeld schema voor het bepalen van de juiste werkwoordsvorm
•	 basisregels van de algemene spelling met bijbehorende oefeningen
•	 diverse spellingbijlagen
•	 hoofdstuk met interpunctieregels en oefeningen

Vlekkeloos Nederlands, Spelling werkwoorden 1F en 2F
(paperback, 1e druk, steunkleur, 96 blz.) ISBN 9789077018910 €  9,95
Vlekkeloos Nederlands, Antwoordenboek
     Spelling werkwoorden 1F en 2F* €  8,50

Vlekkeloos Nederlands, Spelling en interpunctie 1F en 2F           
(paperback, 2e druk, steunkleur, 160 blz.) ISBN 9789077018880 €  13,50 
Vlekkeloos Nederlands, Antwoordenboek
     Spelling en interpunctie 1F en 2F* €  8,50

Auteurs: Dick Pak en Maartje Pak-Schreuder

* De antwoordenboeken zijn uitsluitend leverbaar via Uitgeverij Pak.

Vlekkeloos Nederlands 
voor een betere beheersing van de Nederlandse taal

Spelling werkwoorden 
1F en 2F
Komt overeen met Spelling werkwoorden in het boek Taalbeheersing 

A2.

Spelling en interpunctie 
1F en 2F
Komt overeen met Spelling 
werkwoorden, Spelling alge-
meen en Interpunctie in het 
boek Taalbeheersing A2.

Taalniveau 1F/2F
ERK A2
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Vlekkeloos Nederlands 
voor een betere beheersing van de Nederlandse taal

Vlekkeloos Nederlands, 
Taalbeheersing B1
Taalniveau 2F

Vlekkeloos Nederlands, Taalbeheersing B1 is gebaseerd op de 
richtlijnen van het Common European Framework (CEF). Dit 
komt overeen met Taalniveau 2F.

Overzichtelijke lay-out met steunkleur

Voor niveau B1 (Taalniveau 2F) moeten leerlingen teksten in goed verzorgd Nederlands 
kunnen schrijven. Vlekkeloos Nederlands, Taalbeheersing B1 bevat alle belangrijke 
spelling-, stijl-, interpunctie- en grammaticaregels.

Speciale opzet
Alle oefeningen kennen een a- en b-versie. De antwoorden van de a-oefeningen (voor 
individuele of klassikale behandeling) staan in een apart antwoordenboek. 
De antwoorden van de b-oefeningen (voor extra training en zelfstudie) zijn in het boek 
zelf opgenomen. 

Kenmerken
•	 compleet traject werkwoordsvormen
•	 de belangrijkste spellingregels en interpunctieregels
•	 theorie zinsontleding en woordbenoeming
•	 diverse stijlregels over betrekkelijk voornaamwoord, aanwijzend voornaamwoord 

(verwijswoorden), samentrekking, hoofd- en bijzinnen, contaminatie, e.d.
•	 theorie en oefeningen overzichtelijk gescheiden
•	 bij iedere oefening een verwijzing naar de theorie 
•	 geschikt voor zelfstandig werken 
•	 handig naslagwerk (met register)

Doelgroepen: vmbo, mavo, onderbouw havo/vwo en mbo niveau 2 of 1e jaar niveau 3/4

Vlekkeloos Nederlands, Taalbeheersing B1 (Taalniveau 2F)
(paperback, 10e druk, steunkleur, 256 blz.)  ISBN 9789077018590 €  19,95 
Vlekkeloos Nederlands, Antwoordenboek Taalbeheersing B1*  €  8,50

Auteur: Dick Pak

* De antwoordenboeken zijn uitsluitend leverbaar via Uitgeverij Pak.

Taalniveau 2F
ERK b1
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Vlekkeloos Nederlands 
voor een betere beheersing van de Nederlandse taal

Vlekkeloos Nederlands, 
Taalbeheersing B2
Taalniveau 3F en 4F

Vlekkeloos Nederlands, Taalbeheersing B2 is gebaseerd op  
de richtlijnen van het Common European Framework (CEF).  
Dit komt overeen met Taalniveau 3F en 4F.

Overzichtelijke lay-out met steunkleur

Voor niveau B2 (Taalniveau 3F) moeten leerlingen teksten in goed verzorgd 
Nederlands kunnen schrijven. Vlekkeloos Nederlands, Taalbeheersing B2 bevat alle 
belangrijke spelling-, stijl-, interpunctie- en grammaticaregels.

Speciale opzet
Alle oefeningen kennen een a- en b-versie. De antwoorden van de a-oefeningen (voor 
individuele of klassikale behandeling) staan in een apart antwoordenboek. 
De antwoorden van de b-oefeningen (voor extra training en zelfstudie) zijn in het 
boek zelf opgenomen. 

Kenmerken
•	 compleet traject werkwoordsvormen
•	 de belangrijkste spellingregels en interpunctieregels
•	 theorie zinsontleding en woordbenoeming
•	 diverse stijlregels over betrekkelijk voornaamwoord, aanwijzend voornaamwoord 

(verwijswoorden), samentrekking, hoofd- en bijzinnen, contaminatie, e.d.
•	 theorie en oefeningen overzichtelijk gescheiden
•	 bij iedere oefening een verwijzing naar de theorie 
•	 geschikt voor zelfstandig werken 
•	 handig naslagwerk (met register)

Doelgroepen: midden- en bovenbouw havo/vwo en mbo niveau 3 en 4

Vlekkeloos Nederlands, Taalbeheersing B2 (Taalniveau 3F, 4F)
(paperback, 12e druk, steunkleur, 240 blz.)  ISBN 9789077018248 €  19,95 
Vlekkeloos Nederlands, Antwoordenboek Taalbeheersing B2*   €   8,50

Auteur: Dick Pak

* De antwoordenboeken zijn uitsluitend leverbaar via Uitgeverij Pak.

Taalniveau 3F/4F
ERK b2/C1

t a a l b e h e e r s i n g
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Vlekkeloos Nederlands
voor een betere beheersing van de Nederlandse taal

Vlekkeloos Nederlands 
voor het mbo
Vlekkeloos Nederlands voor het mbo Taalniveau 
3F en 4F is heel geschikt voor zelfstudie en heel 
goed te gebruiken als naslagwerk. Een boek om op 
je bureau te hebben liggen.

Voor Taalniveau 3F en 4F moeten leerlingen/
studenten in goed verzorgd Nederlands kunnen 
schrijven. Om dat zelfstandig te leren en te 
oefenen is het boek Vlekkeloos Nederlands voor 
het mbo samengesteld. 
In dit boek staan vrijwel alle spelling-, 
stijl-, interpunctie- en grammaticaregels in 
overzichtelijke hoofdstukken en paragrafen 
beschreven. 
Na ieder onderdeel volgen veel oefeningen. 
Bij de oefeningen staan verwijzingen naar de 
bijbehorende theorie. De antwoorden van de 
oefeningen zijn in het boek opgenomen, 
zodat de leerlingen/studenten zelfstandig 
(extra) kunnen oefenen. Dit boek heeft veel 
overlap met Vlekkeloos Nederlands Taalbeheersing B2.

Kenmerken
•	 compleet traject werkwoordsvormen
•	 de belangrijkste spellingregels en interpunctieregels
•	 theorie zinsontleding en woordbenoeming
•	 diverse stijlregels over betrekkelijk voornaamwoord, aanwijzend voornaamwoord 

(verwijswoorden), samentrekking, hoofd- en bijzinnen, contaminatie, e.d.
•	 theorie en oefeningen overzichtelijk gescheiden
•	 bij iedere oefening een verwijzing naar de theorie 
•	 geschikt voor zelfstandig werken 
•	 handig naslagwerk (met register)

Doelgroepen: midden- en bovenbouw havo/vwo en mbo niveau 3 en 4

Vlekkeloos Nederlands voor het mbo (Taalniveau 3F, 4F)
(paperback, 2e druk, steunkleur, 215 blz.)  ISBN 9789077018224 €  19,95 

Auteur: Dick Pak

Taalniveau 3F/4F
ERK b2/C1

NAsLAGwERK
zELFsTUdiE

Theorie, oefeningen en antwoorden



1111

t a a l b e h e e r s i n g

10
11

Vlekkeloos Nederlands
voor een betere beheersing van de Nederlandse taal

Spelling en stijl compleet 
Taalniveau 4F
Om (aankomend) hbo-studenten op het gewenste 
niveau te krijgen is het boek Vlekkeloos 
Nederlands, Spelling en stijl compleet 
samengesteld. 
De combinatie theorie, oefenstof en antwoorden 
blijkt in de praktijk heel efficiënt te zijn. Het is 
bovendien een bijzonder praktisch naslagwerk. 
Vanaf de 12e druk is een bijlage toegevoegd met 
het zoeken en benoemen van bijzinnen.

Populair in havo/vwo-bovenbouw  
en op het hbo

Uitgebreid met een bijlage over het zoeken 
 en benoemen van bijzinnen

Overzichtelijke lay-out met steunkleur

Kenmerken
•	 volledige theorie spelling 
•	 alle belangrijke stijlkwesties
•	 overzicht van de gangbare interpunctieregels 
•	 theorie van de Nederlandse grammatica
•	 veel oefenstof, met verwijzing naar de theorie
•	 de antwoorden van alle oefeningen zijn in het boek opgenomen

Doelgroepen:  hbo, laatste jaar mbo, hoogste klassen havo/vwo
  ook heel geschikt ter voorbereiding op hbo- en wo-taaltoetsen 
  (bv. de pabotaaltoets)

NB Dit boek is qua inhoud hetzelfde als Vlekkeloos Nederlands voor iedereen en Vlekkeloos 
Nederlands voor de docent. Zie pagina 19.

Vlekkeloos Nederlands, Spelling en stijl compleet Taalniveau 4F
(paperback, 13e gewijzigde druk, steunkleur, 224 blz.)  
ISBN 9789077018583 € 19,95

Auteur: Dick Pak

Taalniveau 4F
ERK C1/C2

t a a l b e h e e r s i n g

Theorie, testen en antwoorden

NAsLAGwERK
zELFsTUdiE
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w o o r d e n s c h a t

Goedgebekt 
Instapdeel

Een beperkte woordenschat en gebrekkige kennis van 
uitdrukkingen, gezegdes, e.d. is een steeds vaker geuite 
zorg. De succesvolle methode Goedgebekt is op veler 
verzoek uitgebreid met een extra deel dat aan de andere 
drie delen (zie blz. 10) voorafgaat. 

Leerlingen die dit boek hebben doorgewerkt en zich de 
woorden en uitdrukkingen goed eigen hebben gemaakt, 
zullen daar tijdens andere lessen en bij het lezen van 
kranten e.d. veel voordeel van hebben. 

Kenmerken
•	 uitdagende vorm
•	 snel te maken en makkelijk te leren
•	 te gebruiken naast elke andere methode
•	 bijzonder geschikt voor zelfstandig werken

Doelgroepen: brugklas en voor leerlingen 
in hogere klassen met een te beperkte 
woordenschat

Voor leerlingen die volledig zelfstandig met  
het instapdeel aan de slag gaan, 
is de uitgave Goedgebekt Instapdeel compleet 
geschikt. In dit boek zijn de antwoorden achterin 
opgenomen. Docenten kunnen deze uitgave als 
antwoordenboek gebruiken.

Goedgebekt Instapdeel
(geniet, 6e druk, steunkleur, 54 blz.)   ISBN 9789077018330   8,50
Goedgebekt Instapdeel compleet
(geniet, 4e druk, steunkleur, 60 blz.)   ISBN 9789077018323    9,95
Auteur: Dick Pak

Taalniveau 1F/2F 
ERK A2/b1
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Goedgebekt  

dé methode voor het ontwikkelen van de woordenschat
Goedgebekt biedt de mogelijkheid op een prettige manier 
de betekenissen van woorden, uitdrukkingen, gezegdes, 
e.d. op te nemen. Goedgebekt is uitdagend: de leerling 
wordt voortdurend gestimuleerd na te denken over de 
juiste keuze.

Kenmerken
•	 uitdagende vorm  
•	 bijzonder geschikt voor  

zelfstandig werken 
•	 te gebruiken naast elke  

methode 
•	 de delen klimmen op in  

moeilijkheidsgraad

Doelgroepen

Deel 1:  onderbouw vmbo, mavo, havo, vwo en mbo
Deel 2:  vmbo, mavo, middenbouw havo/vwo en mbo
Deel 3:  bovenbouw havo/vwo, mbo en hbo

Al tienduizenden leerlingen werkten met deze populaire 
boeken!

Goedgebekt deel 1 (B1/Taalniveau 2F)
(geniet, 15e druk, 54 blz.)   ISBN 9789080516243      8,50 
Goedgebekt deel 2 (B1, B2/Taalniveau 2F, 3F)
(geniet, 15e druk, 54 blz.)   ISBN 9789080516229      8,50
Goedgebekt deel 3 (B2, C1/Taalniveau 3F, 4F)
(geniet, 6e druk, 54 blz.)   ISBN 9789080516236      8,50 
Goedgebekt, Antwoordenboek deel 1 t/m 3*   8,50

Auteur: Dick Pak

* De antwoordenboeken zijn uitsluitend leverbaar via Uitgeverij Pak.

Taalniveau 2F – 4F
ERK b1, b2, C1

w o o r d e n s c h a t
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w o o r d e n s c h a t

Goedgebekt compleet

Dit boek bevat 1800 moeilijke 
woorden, uitdrukkingen, e.d., die in 
meerkeuzevragen aan de orde komen. De 
antwoorden staan achter in het boek. 
Het zijn de drie delen Goedgebekt 
gebundeld (zie blz. 10). Ideaal voor 
zelfstudie in de bovenbouw 
havo/vwo, op mbo niveau 4 en in het hbo.
Veel hbo-studenten breiden met dit boek 
op een efficiënte en snelle manier hun 
woordenschat uit. 

Kenmerken
•	 uitdagende vorm  
•	 bijzonder geschikt voor zelfstandig werken 
•	 te gebruiken naast elke methode
•	 deel 1 t/m 3 in één boek en alle antwoorden achterin 
•	 ideaal voor zelfstudie (havo, vwo, mbo, hbo)

Doelgroepen:  havo/vwo-bovenbouw, mbo en hbo
  ook heel geschikt ter voorbereiding op de pabotaaltoets
  en andere hbo-taaltoetsen

Goedgebekt compleet (B1, B2, C1/Taalniveau 2F, 3F, 4F)
(paperback, 13e druk, 192 blz.)  ISBN 9789077018194    19,95

Auteur: Dick Pak

Taalniveau 2F – 4F
ERK b1, b2, C1

zELFsTUdiE
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 s p e l l i n g

Vlekkeloos Nederlands 
voor een betere beheersing van de Nederlandse taal

Spelling 1 en Spelling 2
Om extra veel oefenstof aan te bieden zijn er twee delen 
Spelling, zodat er in verschillende leerjaren goed geoefend 
kan worden. De theorie is in beide delen vrijwel identiek. De 
oefeningen zijn echter 

verschillend.

Vlekkeloos Nederlands, Spelling 1   
Vlekkeloos Nederlands, Spelling 2

In hoofdstuk 1 staat de spelling van de 
werkwoordsvormen centraal. De bijbehorende oefeningen
lopen parallel aan de behandelde theorie. In hoofdstuk 2
staan de overige spellingregels. Bij iedere oefening
is aangegeven welke spellingregels uit hoofdstuk 2
worden getoetst. In hoofdstuk 3 staan de belangrijkste 
interpunctieregels op een rij en in het bijbehorende 
hoofdstuk staan de hierop aansluitende oefeningen.

Kenmerken
•	 theorie en oefeningen overzichtelijk gescheiden
•	 bij iedere oefening een verwijzing naar de theorie 
•	 ook geschikt voor zelfstandig werken
•	 compleet traject werkwoordsvormen
•	 de werkwoordsoefeningen in Spelling 1 beginnen met enkelvoudige zinnen 
•	 spellingregels en interpunctieregels compact bij elkaar

Doelgroepen Spelling 1: vmbo, mavo, onder- en middenbouw havo/vwo en mbo
Doelgroepen Spelling 2: mavo, midden- en bovenbouw havo/vwo, mbo en hbo

Vlekkeloos Nederlands, Spelling 1 (B1, B2/Taalniveau 2F, 3F)
ISBN 9789077018156 (paperback, 10e druk, 72 blz.)    9,95
Vlekkeloos Nederlands, Antwoordenboek Spelling 1 en Spelling 2*    8,50

Vlekkeloos Nederlands, Spelling 2 (B2, C1/Taalniveau 3F, 4F)
ISBN 9789077018163 (paperback, 4e herziene druk, 72 blz.)    9,95 
Vlekkeloos Nederlands, Antwoordenboek Spelling 1 en Spelling 2*    8,50

Auteur: Dick Pak
 
* De antwoordenboeken zijn uitsluitend leverbaar via Uitgeverij Pak.

Taalniveau 2F – 4F
ERK b1, b2, C1
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s p e l l i n g  e n  s t i j l

Vlekkeloos Nederlands 
voor een betere beheersing van de Nederlandse taal

Spelling en stijl Taalniveau 3F en 4F

In dit deel staan de spelling-, stijl- en interpunctieregels heel overzichtelijk beschreven. 
Spelling 2 en Stijl 2 zijn voor deze uitgave samengevoegd. 

Overzichtelijke lay-out met steunkleur

Kenmerken spelling
•	 theorie en oefeningen gescheiden
•	 bij iedere oefening een verwijzing  

naar de theorie 
•	 geschikt voor zelfstandig werken
•	 compleet traject werkwoordsvormen
•	 de algemene spelling in 28 overzichtelijke 

paragrafen
•	 interpunctieregels compact bij elkaar

Kenmerken stijl
•	 aan de orde komen alle mogelijke 

voornaamwoorden (verwijswoorden), 
samentrekking, beknopte bijzin, contaminatie, e.d.

•	 theorie en oefeningen gescheiden
•	 bij iedere oefening een verwijzing naar de theorie 
•	 geschikt voor zelfstandig werken 

Doelgroepen: midden- en bovenbouw havo/vwo, mbo en hbo

Vlekkeloos Nederlands, Spelling en stijl (B2, C1/Taalniveau 3F, 4F)
ISBN 9789077018118  
(paperback, steunkleur, 7e druk, 128 blz.)  13,50 
Vlekkeloos Nederlands, Antwoordenboek Spelling en stijl*    8,50

Auteur: Dick Pak
 
* De antwoordenboeken zijn uitsluitend leverbaar via Uitgeverij Pak.

Taalniveau 3F/4F 
ERK b2/C1
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s p e l l i n g  e n  g r a m m a t i c a

Vlekkeloos Nederlands 
voor een betere beheersing van de Nederlandse taal

Spelling en grammatica

Wie goed wil kunnen spellen, moet de regels van 
de Nederlandse spelling en de grammatica goed 
kennen. In dit deel staan die regels duidelijk 
beschreven. 
Het boek bestaat uit vier onderdelen: spelling, 
spelling van werkwoorden, woordsoorten en 
zinsdelen.

Overzichtelijke lay-out met steunkleur

Kenmerken
•	 complete, heldere, overzichtelijke theorie van zowel de spelling als de grammatica
•	 vier overzichtelijke hoofdstukken
•	 veel oefeningen 
•	 ook geschikt voor zelfstandig werken 

Doelgroepen: mavo, onder-, midden- en bovenbouw havo/vwo, mbo en hbo

Vlekkeloos Nederlands, Spelling en grammatica (B2, C1/Taalniveau 3F, 4F)
ISBN 9789077018170 (paperback, 10e druk, 128 blz.)  13,50
Vlekkeloos Nederlands, Antwoordenboek Spelling en grammatica*  8,50

Auteur: Dick Pak
 
* De antwoordenboeken zijn uitsluitend leverbaar via Uitgeverij Pak.

Taalniveau 3F/4F 
ERK b2/C1
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t a a l b e h e e r s i n g

Taalniveau 2F/3F
ERK b1/b2

Vlekkeloos Nederlands 
voor een betere beheersing van de Nederlandse taal

Basisoefeningen spelling, stijl en idioom

De serie Vlekkeloos Nederlands bestaat uit diverse 
delen, die naast elke methode te gebruiken zijn.

Vlekkeloos Nederlands, Basisoefeningen 

spelling, stijl en idioom
In dit boek staan alle spelling-, stijl- en 
interpunctieregels in overzichtelijke hoofdstukken en 
paragrafen beschreven. 
De 25 taken met verwijzingen naar de theorie bieden 
veel oefenstof.

Kenmerken
•	 vier beknopte hoofdstukken theorie
•	 25 taken 
•	 iedere taak bevat 3 of 4 verschillende oefeningen (onder meer spelling, stijl en 

idioom)
•	 bij de oefeningen verwijzingen naar de theorie
•	 ook geschikt voor zelfstandig werken 

Doelgroepen: bovenbouw vmbo, mavo, middenbouw havo/vwo en mbo

Ook ideaal in cursussen voor volwassenen

Vlekkeloos Nederlands, Basisoefeningen spelling, stijl en idioom 
(B1, B2/Taalniveau 2F, 3F)
ISBN 9789077018132 (paperback, 9e druk, 104 blz.)  13,50

Vlekkeloos Nederlands, Antwoordenboek Taaltraining extra 
   en Basisoefeningen spelling, stijl en idioom*    8,50

Auteur: Dick Pak
 
* De antwoordenboeken zijn uitsluitend leverbaar via Uitgeverij Pak.

Overzichtelijke lay-out met steunkleur
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t a a l b e h e e r s i n g

Vlekkeloos Nederlands 
voor een betere beheersing van de Nederlandse taal

Taaltraining extra

De serie Vlekkeloos Nederlands bestaat uit diverse 
delen, die naast elke methode te gebruiken zijn.

Vlekkeloos Nederlands, Taaltraining extra

In dit boek staan alle spelling-, stijl- en 
interpunctieregels in overzichtelijke hoofdstukken en 
paragrafen beschreven. 
De 25 taken met verwijzingen naar de theorie bieden 
veel oefenstof.

Kenmerken
•	 vier beknopte, overzichtelijke hoofdstukken theorie
•	 25 taken 
•	 iedere taak bevat 3 of 4 verschillende oefeningen (o.a. spelling, stijl en  

idioom)
•	 bij de oefeningen verwijzingen naar de theorie
•	 ook geschikt voor zelfstandig werken 

Doelgroepen: bovenbouw havo/vwo, mbo en hbo

Ook ideaal in cursussen voor volwassenen

Vlekkeloos Nederlands, Taaltraining extra (B2, C1/Taalniveau 3F, 4F)
ISBN 9789077018125 (paperback, 8e druk, 104 blz.)  13,50
Vlekkeloos Nederlands, Antwoordenboek Taaltraining extra en 
   Basisoefeningen spelling, stijl en idioom*  8,50

Auteur: Dick Pak

* De antwoordenboeken zijn uitsluitend leverbaar via Uitgeverij Pak.

Overzichtelijke lay-out met steunkleur

Taalniveau 3F/4F  
ERK b2/C1
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c o r r e s p o n d e n t i e

Vlekkeloos Nederlands 
voor een betere beheersing van de Nederlandse taal

Taalbeheersing en brieven

De serie Vlekkeloos Nederlands bestaat uit diverse 
delen, die naast elke methode te gebruiken zijn.

Vlekkeloos Nederlands, 
Taalbeheersing en brieven

In het hoofdstuk taalbeheersing komen allerlei 
stijlkwesties aan bod. De theorie wordt direct gevolgd 
door bijbehorende oefeningen. 
In het onderdeel brieven komen aspecten van 
de brief aan de orde, zoals de briefindeling, de 
mogelijke doelen van een brief en de verschillende 
soorten brieven. De relatie tussen het doel van 
de brief en de soort brief komt hier duidelijk naar 
voren. Van een aantal soorten wordt een complete 
uitwerking gegeven, zodat de leerlingen zien hoe het 

 behandelde stappenplan in de praktijk kan worden 
 toegepast. 

Kenmerken
•	 heldere, beknopte, overzichtelijke theorie betreffende het schrijven van brieven
•	 diverse soorten brieven: klachtenbrief, sollicitatiebrief, circulaire, e.d.
•	 veel oefeningen betreffende zinsbouw
•	 een twintigtal praktijkgerichte briefopdrachten
•	 ook geschikt voor zelfstandig werken 

Doelgroepen: bovenbouw vmbo, mavo, midden- en bovenbouw havo/vwo en mbo

Overzichtelijke lay-out met steunkleur

Vlekkeloos Nederlands, Taalbeheersing en brieven (B2, C1/Taalniveau 3F, 4F)
ISBN 9789080516298 (paperback, 7e druk, 112 blz.)      13,50 
Vlekkeloos Nederlands, Antwoordenboek Taalbeheersing en brieven*     8,50

Auteurs: Dick Pak en Peter Wijninga
 
* De antwoordenboeken zijn uitsluitend leverbaar via Uitgeverij Pak.

Taalniveau 3F/4F
ERK b2/C1
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r e a c t i e s

Boek voor het hbo

Vlekkeloos Nederlands voor iedereen  

Vlekkeloos Nederlands voor iedereen is speciaal ontwikkeld 
voor (toekomstige) hbo-studenten. 
In dit boek staan vrijwel alle regels van de Nederlandse 
spelling, interpunctie en grammatica in zes overzichtelijke 
hoofdstukken beschreven: werkwoordspelling, algemene 
spelling, interpunctie, zinsbouw/stijl, grammatica 
woordsoorten en grammatica zinsdelen. Na ieder hoofdstuk 
volgen testen waarvan de antwoorden in het boek zijn 
opgenomen. Vanaf de 9e druk is een bijlage toegevoegd met 
het zoeken en benoemen van bijzinnen.

Vlekkeloos Nederlands voor iedereen is qua inhoud gelijk aan Vlekkeloos Nederlands 
spelling en stijl compleet en Vlekkeloos Nederlands voor de docent. 

Vlekkeloos Nederlands voor iedereen
ISBN 9789077018750 (9e herziene druk, steunkleur, 224 blz.)   19,95 

Auteur: Dick Pak

z e l f s t u d i e  e n  n a s l a g w e r k

Boek voor docenten (Taalbeleid)

Vlekkeloos Nederlands voor de docent

Vlekkeloos Nederlands voor de docent is bedoeld voor 
docenten die andere vakken geven dan Nederlands en in 
het kader van taalbeleid goed op de hoogte moeten zijn 
van de belangrijkste spelling- en stijlregels. Ook docenten 
Nederlands geven aan het een handig naslagwerk te 
vinden. Vlekkeloos Nederlands voor de docent bevat 
helder uitgelegde theorie (spelling, interpunctie, stijl en 
grammatica) gevolgd door veel oefenstof. Alle antwoorden 
zijn in het boek opgenomen. 

Vlekkeloos Nederlands voor de docent is qua inhoud gelijk 
aan Vlekkeloos Nederlands spelling en stijl compleet; isbn 
9789077018583.

Vlekkeloos Nederlands voor de docent
ISBN 9789077018989 (paperback, 1e druk, steunkleur, 212 blz.)   19,95 

Auteur: Dick Pak

Theorie, testen en antwoorden

Theorie, testen en antwoorden

NAsLAGwERK

zELFsTUdiE

NAsLAGwERK

zELFsTUdiE
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Op nederlandsetaaltest.nl, vmbotaaltest.nl, mbotaaltest.nl en hbotaaltoets.nl kan iedereen 
snel en efficiënt bepalen op welk niveau hij/zij de Nederlandse taal beheerst. Na ieder test- 
onderdeel staat aangegeven wat het bijbehorende taalniveau is. De testen worden regel- 
matig ververst. 

De volgende onderdelen komen aan bod:

•	 spelling werkwoordsvormen
•	 spelling algemeen
•	 interpunctie
•	 zinsbouw/stijl

•	 grammatica zinsontleding
•	 grammatica woordbenoeming
•	 woordenschat
•	 uitdrukkingen, gezegdes, e.d.

Onlinetaaltest voor alle docenten

Als alle docenten de belangrijkste spelling- en stijlregels kennen, zijn ze beter in staat om 
schriftelijk taalgebruik van leerlingen/studenten te beoordelen en waar nodig te corrigeren. 
Leerlingen/studenten zullen zich qua schriftelijke taalvaardigheid veel beter ontwikkelen als 
er altijd hoge eisen aan hen worden gesteld.

Uitgeverij Pak heeft een taaltest ontwikkeld om de beheersing van de Nederlandse taal 
op een aantal onderdelen te meten. De taaltest bevat de volgende onderdelen: werkwoord-
spelling, spelling algemeen, zinsbouw/stijl en woordenschat/idioom.
De uitslagen van de digitale taaltest geven duidelijk weer hoe de docent op de verschillende 
onderdelen scoort. De test biedt teamleiders de kans om onder meer te bepalen op welk 
gebied een docent bijgeschoold kan worden. 

Procedure
De school levert een Excelbestand met namen en e-mailadressen aan. Binnen enkele werkda-
gen ontvangt de school een bestand met inlogcodes en een instructie. Docenten kunnen ver-
volgens op ieder gewenst moment de taaltest maken. De meeste docenten zullen er ongeveer 
30 minuten over doen. Na afronding van de test ontvangt de docent zijn scores per onderdeel 
en zijn gemiddelde score in zijn/haar mailbox. De scores kunnen ook naar bijvoorbeeld de 
teamleider worden verzonden.

Vraag vrijblijvend een offerte aan via info@uitgeverijpak.nl. Als u vragen heeft, beant-
woorden wij die graag. 

Uitgeverij Pak 
Mispelstraat 7
2564 TP  Den Haag

www.uitgeverijpak.nl
✆ 070 323 49 49
info@uitgeverijpak.nl

Scholieren/studenten kunnen gratis hun niveau bepalen via onze sites:

vmbotaaltest.nl 
mbotaaltest.nl

nederlandsetaaltest.nl
hbotaaltoets.nl


