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Verstaanbaar spreken



Corine van Velden
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Logopedist

Docent NT1 en NT2

Begeleider Taalcafé

Training van vrijwilligers

Workshops

Ontwikkelen nieuw lesmateriaal en nieuwe trainingen



Verstaanbaarheid is meer dan uitspraak
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Wat beïnvloedt de verstaanbaarheid van een 

anderstalige cursist?



Wat hoor je?
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Verstaanbaar spreken

Factoren die de verstaanbaarheid beïnvloeden:

- Klemtoon

- Intonatie

- Zinsaccent

- Ritme

- Uitspraak
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Prosodie



Jan heeft de armband niet gestolen.
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Wat horen we bij Yami
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Wat horen we bij Yami?
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Prosodie Uitspraak

Ritme

Melodie

Zinsaccent

Klemtoon

Stomme-e aan het eind van een woord

u wordt oe

n aan het eind van een woord wordt ng

w wordt b

eu wordt e - oe

h wordt g

aa wordt a



Hoe oefen je de prosodie?

Hoger, langer, luider 

- Luisterentraining

waar ligt de klemtoon?

wat is belangrijk in de zin?

hoeveel lettergrepen hoor je in het woord?

hoeveel woorden hoor je in de zin?

- Goede voorbeeld – laten herhalen

- Klemtoon herkennen in het woordenboek

- Stomme-e (schwa) niet vergeten!!

- Taalriedels, vraag en antwoord, dialogen
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Vakken voelen

Yami zegt:

Bijvoelen (bijvullen)

Inboergering (inburgering)

Koenen (kunnen)

De u spreekt Yami uit als een oe.

Wat doet Yami anders?

Wat is het verschil tussen de u en de oe?
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Uitspraak

Wat is het verschil tussen…?

- u en oe

- n en ng

- w en b

- h en g

- p en b

Zeg de klank los.

Wat doe je met je mond, met je lippen, met je tong? 

Wat voel je? Wat doet Yami anders?
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En hoe oefen je dat???

• Wat doet de cursist anders?

• Kan de cursist de klank maken?

• Luistertraining: verschillen horen (minimale paren)

• Uitspraak in makkelijke woorden

• Oefenen bij nazeggen, lezen, spreken

• Wees een goed voorbeeld

• Goed herhalen

• Taalriedels, vraag en antwoord, dialogen

• Vaak kort oefenen
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Feedback geven

• Compliment!

• Wees selectief: waarop geef je feedback?

• Spreek af waar je op let.

• Impliciet of expliciet?

• Onderbreken of na de oefening?
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Oefeningen

Luisteroefeningen:

Hetzelfde of verschillend? Hoor je u of oe?

dus – does bus

bus – bus rug

roek – roek boek

rug – rug kus

roem – rum doen
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Afsluiting

Verstaanbaar spreken

Karolien Thio en Margreet Verboog

Uitgeverij Coutinho

Nu versta ik je!

Gabri van Sleeuwen en Anneloes Spaan

Uitgeverij Acco

Taalpingpong

Nocole van Schaijik

Uitgeverij Boom
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