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NT2Spraak

Workshop Uitspraak & Intonatie
Marieke Goedegebure, taaltrainer en logopedist NT2



Verstaanbaar spreken
...onderdeel van spreekvaardigheid, samen met

r woordenschat
r grammatica

Aspecten:
. Klinkers
. Medeklinkers
. Klemtoon & ritme
. Zinsaccent & intonatie
. Volume
. Tempo
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Verstaanbaar Sprel<en
Wat beiinvloedt de verstaanbaarheid?
' De 'eerste'taal (Duits minder, chinees meer)
' De cultuur (m.n. volume en non-verbaal)
. Spreekangst
' Het schrift van de tweede taal
Wanneer is de uitspraak op niveau?
Dit hangt af van:

. het taalniveau

. de luisteraar

. de norm van de omgeving



Opdracht
Je gaat een tekst voorlezen aan je buurman/
vrouw. Werk dus in tweetalen.
Lees de halve tekst hardop voor. De ander
luisteft goed naar de uitspraak van klanken
en klemtoon. Draai de rollen nu om.

Praat even na: was het moeilijk? Waarom?
Luister nu naar de opname. Lees mee.
Zijn er klanken/klemtonen die jij anders
uitsprak?
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Têkst bii de opdracht

Serdecznie witam na stronie internetowej
firmy NT2Spraak, oferuj4cej kurs w

rówienia w jqzyku
niderfandzkim oraz szkolenie w zakresie

iego wymowy dla cudzoziemcow ktorzy
pragn4 udoskonalié swoj4 wymowe oraz
poslugiwaé siq jqzykiem niderlandzkim w
sposób nie tylko zrozumia+y jak równie2
gramatvcznv.
-



Vragen bii het terugluisteren 4
. Wat is de uitspraak van de woorden

stronie
, .mowrenta

szkolenie
udoskonalié
gramatYcznY

. Waar ligt de klemtoon in deze woorden?
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Conclusie
o Het schrift heeft veel invloed op de

uitspraak
. Sommige aspecten kun je niet zien, zoals

de klemtoon en de intonatie
o Lastig voor niet-Nederlanders:

Lange/korte klinkers
Tweeklanken ui, ou/au, ei/ij
Tweetekenklanken ie, eu en oe
De u is geen oe
De ng is 1 klank
-d aan het eind klinkt als -t
Klemtoon, bijvoorbeeld in samenstellingen
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Klank

araa I au
b,P
k, s, g (ch)
d,t
e, ee, u I ei, eu
f
9,2j, 0, q (ng)
h
i, ie I ui, ei, i j
i, di,4
k
r, j (il)
m

Letter

N
o
P
a
R
S
T
U
V
W
x
Y
z

Klank

n, 0 (ng)
o,oo I
p
k, kw
f, R, rw
s
t
u,uu I
v
w, og
ks
rj, ie
z

ou, oe

au, ul, eu
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Nederlandse letters en klankenzG
ï

Letter

A
B
c
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M



Tips en trucs
. De 'lange ee' duurt niet langer dan 'korte e; maar je
mond is wel 'langer'e! Ook bij ooLl, uu(J, aal & ie<>
. De u: de domste klank van het Nederlands'ehhhh...'.
. De uu en de uir uu= ronde ie ui = u+uu
. De êu= ee met ronde lippen
. De v: mag uitgesproken worden als ff
. De w: als een b met tanden op onderlip
. De chlg: maak de k lang: kgggg
. De -d mag je uitspreken als -t: de hond, ik vind
. De ng: spreek de n uit met je tongpunt omlaag
. De h: is een zucht, je voelt geen geruis bij je keel
. Let op: met name Aziaten en Spaanstaligen latenoe

lleindmedeklinkers weg: "Hij heef_ een kas_ gekoch



Nederlandse letters en klanken

Letter Klank Letter Klank

A
B
c
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

a,aa I au
b,P
k, s, g (ch)
d,t
e, ee, u I ei, eu
f
9,4, 9, tl (ng)
h
i, ie I ui, ei, i j
i, di,4
k
r, i (il)
m
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N
o
P
a
R
S
T
U
V
w
x
Y
z

n, 0 (ng)
o,oo I
p
k, kw
r, R, rw
s
t
u,uu I
v
woe
ks
rj, ie
z

ou, oe

au, ul, gu



Stappen plan u itspraal<oefen i ng z4
-a, Uitleggen wat er anders is in het Nederlands

- Nadruk op betekenisverschil : plaatjes/concrete
voorbeelden helpen daarbij

b. Laten horen dat het anders klinkt
- Vergelijken, herkennen, koppelen aan letter

c. Helpen met oefenen om het goed uit te spreken
- nazegg€h, hardop lezen, opnemen en terugluisteren

d. Uitdagen om het toe te passen in gesprekjes
binnen de les en daarbuiten

- vragen beantwoorden, iets vertellen over...
- > spreek een signaal af



Opdracht prakti;kvoorbeeld
VUf pra ktijkvoorbeelden
A' Taafmaatje A. heeft het steeds over haar reráár en deopféíding
B. Je heet Gerrie en Taalmaatje B. zegt altry-d Herrie.c. Taatmaatje c. fijkt nooi[uiÈepraat: dé toon blijft,hangen,aan het eind van de zin.
D. ïaalmaatje D. houdt van loppen tussen demoie bommen in het Ooé.'
E' Taalmaatje E houdt uun LÉr"n kopèn en winkèlèn.
Elk groepje bedenkt voor 1 Taalmaatje hoe zr3-hem/haar kunnen herpen. Gebruik de stappen op devorige pagina.
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U itwerkblad praktii kvoo rbeeld zri
H

Taalmaatje...
Probleem:

Wat moet hiilzai weten?

Hoe kan ik dat laten horen?

Hoe kan hijlzai dat oefenen?

Hoe kan hij zii dat toePassen?
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Aandachtspunten bii feedbacl<
Doen
1. Beperk je tot een of twee

aspecten
2. Wees duidelijk in wat je je

taalmaatje wilt leren: geef
uitleg, voorbeelden en
controleer of hiilziije echt
begrijpt

3. Spreek van tevoren af waar
je op gaat letten &
wanneer
Spreek een signaal af

4. Kijk naar de voortgang in
kleine stapjes

5. Bedenk dat fouten maken
erbij hoort als je iets wilt
leren, als je geen fouten
maaK kun je het al

Niet doen
1. Feedback geven op alle

2.

(uitspraak)fouten die je
hoort
Vaak herhalen van fouten
zonder verdere uítleg te
geven (Correct teruggeven
is prima, maar kan voor
onzekerheid zorgen)
Je taalmaatje steeds
onderbreken om te
corrigeren.
Verwachten dat je
taalmaa$e het na jouw
uitleg het goed kan zeggen
in alle situaties
Meegaan in teleurstelling
van je taalmaatje als het
niet direct goed gaat
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U itwerl<i ng voorbeelden

Klemtoon
léraar> leráár

G>H
Gerrie> Herrie

Intonatie
Punt> komma

oo>o
Boom> bom

Sjwa > è
Klerèn kopèn

Klemtoon (=
Accent). Op andere
plek klinkt raar of
geeft andere
betekenis: klein kind
& kleinkind

Betekenis: goed-
hoed.
G=geruiS, h=
zucht

Drie soorten
intonatie:
. \ rà?z

Er zijn twee
sooften o3:
verschil in
betekenis
'e'zonder
klemtoon is
stomme e, klinkt
als u van bus, niet
ars e van pen.

Klemtoon in eigen
naam vergelijken +
in woorden.

Vergelijken: hoor
je verschil? Klank
herkennen.

Luisteren of je
klaar bent of dat er
nog iets komt.

Vergelijken, klank
herkennen

Verschil oefenen
zoals lopen/lopèn,
herkennen van
stomme e in
wooroen.

Woorden
nazeggen/zelf
onderstrepen en
uitspreken

Losse klank;
naspreken, dan in
kort woord,
langer woord.

Punt laten horen:
stem omlaag,

Woorden b'rj een
bepaald onderwerp
oefenen met goede
klemtoon

Te beginnen b'rj
jouw naam!

Antwoord geven op
kofte vragen.

OO: mond meer
open, O: mond
srapper

Uitspraak sjwa in
meeryouden en
werkwoorden,
combineren met
klemtoon

Praten over
bomen, bos, zon
en zoon

Wat ga je doenr ik
ga kleren kopen



Bedankt voor uw deelname!

Marieke
Goedegebure

www.NT2Spraak.nl

q

Sa
NTaSpmak

... eirst segt-se "Je schraaift't zoals je 't autspreikt"... en
dan rekent-se't faaut!

www.uvt.nl
18-5-2011 Workshop LNT


