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De apps die bij deze website horen, kennen een lange voorgeschiedenis. De behoefte aan individuele oefeningen voor de uitspraak is voor iedere NT2-cursist en docent altijd al vanzelfsprekend geweest. Al twintig
jaar geleden hebben we zulke oefeningen ontworpen, in eerste instantie op cassettebandjes in een talenpracticum. Daarna voor cd-rom, om te downloaden van internet, maar steeds weer kwam er een kink in de
kabel en werd het uiteindelijk niet uitgevoerd. En nu zijn er apps: 25 verschillende series oefeningen in de
categorieën: accenten en intonatie, klinkers en medeklinkers en de typisch Nederlandse medeklinkercombinaties, zoals in herfstblaadje.
De functie van deze brochure is tweeledig: de docent op de hoogte brengen van de mogelijkheden en het
gebruik van de app SpreekBeter, en informatie geven over de theorie en praktijk van verstaanbaarheid,
waarbij we ook de mogelijkheid om klassikaal te werken aan verstaanbaarheid bespreken.
We willen Karolien Thio en Simon Verhallen hier bedanken, aangezien zij vanaf het begin ideeën hebben geleverd voor dit project. Zij zijn beiden altijd overtuigd geweest van de noodzaak van dit materiaal. Karolien
Thio heeft belangrijke inhoudelijke bijdragen geleverd, Simon Verhallen heeft zich enorm ingespannen voor
de financiering.
We hopen dat de apps een nuttige aanvulling vormen op de lessen NT2 en we zijn zeer benieuwd naar de
ervaringen van de gebruikers, zowel van de docenten als van de cursisten. Als u op- of aanmerkingen heeft,
of suggesties voor uitbreiding van de apps met nieuwe series, dan kunt u contact met ons opnemen via de
website www.spreekbeter.nl of via een van onze e-mailadressen:
mecader64@gmail.com of emmavrbg@gmail.com.
Lieske Adèr en Margreet Verboog
Amsterdam, oktober 2014
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1.		 Een kleine theoretische inleiding
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Beter

Verstaanbaar kunnen spreken is een voorwaarde voor communicatie. Ook al beheerst iemand het Nederlands vloeiend; al heeft hij een grote woordenschat en spreekt hij in goede zinnen: als het onverstaanbaar
is heeft dat alles geen zin. Daar komt nog bij dat het eerste contact bijna altijd mondeling is. De weg vragen
op straat, kennismaken met de docent van je kind, een stage- of sollicitatiegesprek voeren, als iemand niet
verstaanbaar spreekt, lukt het gesprek niet. De gesprekspartner vraagt: ‘Wat zegt u?’ en zal dat misschien
nog eens vragen, maar geen derde keer, dan concludeert hij dat het geen zin heeft. De communicatie is dan
mislukt.
Onderzoek heeft aangetoond dat een slechte verstaanbaarheid meer invloed heeft op storingen in de
communicatie dan grammaticale fouten. Dit is goed om te bedenken voor de docent die prioriteiten moet
stellen in de lessen. Vaak is uitspraak daarbij een onderdeel met een lage prioriteit, ‘voor als er nog tijd over
is’. Grammatica daarentegen heeft meestal een hoge prioriteit, zowel bij docenten als cursisten. De vraag is
of dat wel terecht is.
We gebruiken het woord verstaanbaarheid, en niet uitspraak. Verstaanbaarheid is een ruimer begrip, daarbij
hoort ook melodie, ritme en intonatie; het gaat niet alleen om de klanken. Juist deze aspecten blijven vaak
zwak, ook bij goede sprekers. Meestal is daar in de taalcursus geen aandacht aan besteed. Hoe de docent
hier in de groepsles aandacht aan kan besteden, wordt hierna verder besproken.
Door Kenworthy, de schrijfster van een boek met oefeningen voor de verstaanbaarheid in het Engels, wordt
het begrip verstaanbaarheid als volgt omschreven:
‘Verstaanbaarheid is begrepen worden door een luisteraar op een gegeven moment in een gegeven
situatie.’
Dit komt overeen met de werkelijkheid, waar iemand niet altijd en overal verstaanbaar is. De docent NT2
zal een cursist na een paar weken lesgeven prima verstaan, maar dat geldt niet voor de vakkenvuller in de
winkel, aan wie iets gevraagd wordt over de hoetBAremelk, of voor een telefoongesprek, waarbij de luisteraar veel mist, zoals de mimiek.
Voor bepaalde situaties zijn passende standaardzinnen voorhanden, die de luisteraar de gelegenheid geven
om aan iemands accent te wennen. Hiervoor is advies van de docent NT2 op zijn plaats: zij kan de cursisten
erop wijzen dat het verstandig is om een gesprek altijd te beginnen met een inleidende zin: ‘Hallo’, of ‘Goedemiddag mevrouw/meneer, mag ik u iets vragen?’, of bij een telefoongesprek: ‘U spreekt met… ik wil graag
iets weten over…’ Hier kunnen in de klas ook makkelijke en leuke spreekoefeningetjes mee gedaan worden,
in de vorm van reageren op situatieschetsjes.

Uitgangspunten
We zien het leren van een tweede taal door volwassenen als een leerproces, waarbij de docent de procesbegeleider is. Verstaanbaar leren spreken is een onderdeel van dit leerproces. Hoe snel dit gaat en wat het
eindresultaat is, hangt af van factoren, waarvan de docent sommige wel, maar andere niet kan beïnvloeden. Leeftijd, moedertaal, taalcontact, motivatie en aanleg spelen allemaal een rol. En niet te vergeten de
persoonlijkheid van de cursist.
De leeftijd is misschien wel de belangrijkste factor. Een kind dat Nederlands leert kan tot de leeftijd van
11 jaar de taal perfect leren spreken. Let wel, in een Nederlandstalige omgeving, niet in een schoolklas en
woonbuurt waar een groot deel van de kinderen dezelfde moedertaal spreekt.
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In de pubertijd wordt het imitatievermogen snel minder, ook afhankelijk van de mate waarin het kind zich
van zichzelf bewust is, en verlegen wordt.
Volwassenen hebben nog minder vermogen tot imitatie, en hebben ook een sterkere eigen persoonlijkheid,
die het imiteren in de weg staat. Zij leren een taal veel meer via hun cognitieve vermogen, en in hoeverre zij
nog willen imiteren, is een persoonlijke zaak. Er zijn dan ook grote verschillen tussen mensen in het niveau
dat zij bereiken. Denk bijvoorbeeld aan de koninklijke familie, en hun uitspraak van het Nederlands. We
zien dat jonge vrouwen vaak gemakkelijker en sneller verstaanbaar leren spreken, terwijl oudere mannen,
zeker hoger opgeleiden, hier veel meer moeite mee hebben.
Uiteraard speelt moedertaal een cruciale rol: we herkennen de pizzabakker uit de reclame onmiddellijk als
Italiaan. Daaraan zien we dat intonatie een aspect is dat we, vaak onbewust, goed kunnen onderscheiden.
Of de moedertaal verwant is aan het Nederlands speelt een rol, maar niet uitsluitend. Zeker, veel mensen
uit Zuidoost-Azië hebben vaak moeite met verstaanbaar Nederlands spreken, maar Engelsen of Duitsers
soms ook.
Houding en motivatie zijn van grote invloed op het leren van de taal, maar vooral op de uitspraak. Is iemand
van plan hier te blijven, voelt hij zich thuis in Nederland, wil hij zoveel mogelijk integreren, dan is de motivatie groot om de taal goed te spreken. Denkt hij daarentegen dat hij terugkeert naar eigen land zodra dat
mogelijk is, of heeft hij heimwee, dan is dat veel minder het geval.
Ook is er veel verschil tussen mensen in hun neiging tot perfectionisme. Waar de een tevreden is met een
minimale verstaanbaarheid, wil de ander zo perfect mogelijk spreken. Voor de docent is het soms frustrerend als zij de verstaanbaarheid onvoldoende vindt en de cursist niet gemotiveerd is om zichzelf te verbeteren. Motivatie moet uit iemand zelf komen, bijvoorbeeld doordat iemand door onverstaanbaar spreken
problemen krijgt op het werk, of kritiek krijgt van de omgeving, bijvoorbeeld van de kinderen.
Er zijn ook factoren waarop de docent invloed kan hebben. We denken dan aan contact met Nederlanders,
waarbij spreken functioneel gebruikt wordt. Het lijkt soms wel of het doel van de taallessen, communiceren, door de cursisten uit het oog verloren wordt: ze denken dat ze eerst Nederlands moeten leren, voor ze
het kunnen gebruiken. In werkelijkheid is juist het gebruiken van de taal van groot belang voor het leren
spreken, en zeker ook het verstaanbaar leren spreken. Ook al klinkt het soms hard, de docent moet aan
de cursisten duidelijk maken dat het weinig zin heeft om Nederlands alleen in de lessen te spreken. Door
buitenschoolse opdrachten, taalstages, taalmaatjes of vrijwilligerswerk kunnen mensen over een drempel
worden geholpen om het Nederlands actiever te gebruiken.
De persoonlijkheid van de cursist speelt hierbij een grote rol. Verlegenheid en angst om fouten te maken
verhinderen dat iemand contact legt. De angst om fouten te maken kan voor de verstaanbaarheid grote
gevolgen hebben. Sommigen zeggen het liefst niets of zo min mogelijk, zo maak je de minste fouten. Of iemand praat zacht en onduidelijk, of snel en binnensmonds. Een ander mechanisme is dat iemand zijn hand
voor zijn mond houdt, zodat hij minder goed te horen is. Meestal beseffen mensen niet dat ze dergelijke
mechanismen hanteren. Het is goed om er in de groepsles aandacht aan te besteden. Ook spreekangst kan
besproken worden. Vaak denken mensen dat zij de enige zijn die er last van hebben, en is het goed om eens
te horen dat de docent ook niet graag een telefoongesprek in het Frans voert.
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Het doel van verstaanbaarheidsoefeningen
Verstaanbaar spreken is het streefdoel, foutloos spreken is voor de meeste mensen boven de achttien niet
haalbaar. Het is goed dit aan de cursisten te vertellen, omdat ze anders teleurgesteld zijn over hun resultaten. Maar het heeft ook zin de cursisten te overtuigen van het nut van een goede uitspraak en melodie voor
de communicatie, en voor de indruk die je maakt op iemand, bijvoorbeeld als je erg monotoon spreekt.
Misschien nog wel belangrijker is het kunnen horen en herkennen van intonatie en zinsaccent, omdat deze
aspecten veel informatie geven aan de boodschap. Niet voor niets zeggen de Fransen: ‘C’est le ton qui fait
la musique.’ Als de woorden en de toon waarop ze worden uitgesproken niet kloppen, dan weten we dat de
toon de betekenis geeft. Dat heet ironie of sarcasme. De docent zegt bijvoorbeeld tegen iemand die veel te
laat binnenkomt: ‘Nou, ik ben blij dat je nog kon komen!’
Voor veel tweedetaal sprekers zijn juist klemtoon, zinsaccent, ritme en intonatie moeilijk te horen. Dit
komt vooral omdat het aspecten zijn die zij in hun eigen taal al aangeleerd hebben op heel jonge leeftijd. Bij
een baby van nog geen jaar oud die brabbelt, zijn de intonatiepatronen van de moedertaal al te onderscheiden. Dat betekent dat het patronen zijn die niet bewust aangeleerd worden in de moedertaal, en waarvan
men zich niet bewust is. Dit bewustzijn is wel nodig voor het leren van de tweede taal. Hierbij vervult de
docent een belangrijke taak.
Verstaanbaarheid is belangrijker naarmate de spreker veel woorden weglaat, of gebrekkige zinsconstructies maakt. Als er veel ontbreekt, moet wat er overblijft goed te verstaan zijn om begrepen te kunnen
worden. Dan gaat de intonatie een grote rol spelen.
Iemand zegt bijvoorbeeld: ‘Marokko alles goed’. Dit kan verschillende dingen betekenen: In Marokko gaat
alles goed; of In Marokko ging alles nog goed; of Gaat in Marokko alles goed?. Door intonatie en accenten
geven we betekenis aan de woorden. Als iemand dit kan, hebben gebrek aan woordenschat of grammatica
veel minder invloed dan bij een spreker die vlak en monotoon spreekt. Oefenen met het laten horen van dit
soort zinnetjes, het laten luisteren naar wat het verschil is tussen met en zonder intonatie, en vooral het
opnemen van spraak en dat laten horen aan de cursisten, heeft veel effect.
De klinkers dragen veel minder dan de medeklinkers bij aan de betekenis van een woord. Voorbeeld: .u.e..a…
is niet te herkennen als Nederlands woord, maar s.p.rm.rkt kost weinig moeite. Ook verstaan we na een paar
woorden al dialectsprekers die vaak heel andere klinkers gebruiken. Bij het oefenen met klinkers hebben
we vaak de spelling van de klinkers en hun meervouden als doel, meer dan de uitspraak. Mensen die goed
willen kunnen schrijven, of gaan studeren, moeten zeker veel oefenen met het horen van verschillen tussen
de klinkers.
Het oefenen met medeklinkers heeft meer tot doel de verstaanbaarheid te verbeteren. Ook al gaat het
meestal maar om een of twee klanken, zij kunnen de spraak sterk beïnvloeden. Denk aan de /r/ bij Chinezen
of Japanners, maar ook de gevocaliseerde /r/ bij Engelstaligen of de g/h-verwisseling bij veel Oost-Europese
sprekers. We zien hier al dat het niet kunnen uitspreken van een medeklinker vaak gekoppeld is aan de
moedertaal. Cursisten die hier moeite mee hebben, kunnen veel baat hebben bij het frequent oefenen van
de klank die voor hen nieuw is.
Typisch Nederlands zijn de vele medeklinkercombinaties, die aan het begin, het eind of in het midden van
het woord kunnen voorkomen. Ook voor sprekers die geen moeite hebben met medeklinkers, kunnen de
combinaties erg lastig zijn. De –t (taart, krant) wordt bijvoorbeeld vaak niet gehoord door deze leerders.
Denk er aan, dat dit vaak een grammaticale fout lijkt, maar een uitspraakfout is: loopt wordt ook loop . Hier
moeten bijpassende luisteroefeningen gedaan worden, of de oefeningen in de app voor woorden met een -t
aan het eind.
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Het belang van de melodische aspecten van taal
Onder de melodische aspecten van taal verstaan wij de volgende: woordaccent, zinsaccent, intonatie en
ritme. Deze aspecten worden uitgedrukt door toonhoogte, luidheid en lengte van de lettergreep of het
woordstuk.
Het woordaccent wordt gekenmerkt door een hogere toon, een langere duur en een luidere toon. De toonhoogte is het meest kenmerkend hierbij. Bij de verstaanbaarheid speelt het woordaccent of de klemtoon
een grote rol. Een klinkerfout is minder storend.
Jammer genoeg heeft het Nederlands geen eenvoudige regels voor de plaats van de klemtoon in het woord,
zoals dat in sommige talen wel het geval is, denk aan het Frans. Ook zijn er veel uitzonderingen. Het heeft
dan ook geen zin de regels te bespreken. Wel is het zinvol een paar regels die bijna altijd gelden te noemen:
• Bij samenstellingen heeft het eerste woord altijd de klemtoon: BUShalte, TROUWjurk. Dit valt eenvoudig te verklaren: het eerste woord geeft betekenis aan het tweede: Welke halte? Wat voor jurk? Notabene: het eerste woord is niet altijd hetzelfde als de eerste lettergreep: parKEERplaats.
• Franse leenwoorden, en dat zijn er veel, hebben de Franse klemtoon, aan het einde van het woord:
uniFORM, journaLIST, prinSES. Dit is makkelijk voor Franstaligen, maar voor Engelstaligen juist lastig.
Dezelfde woorden bij hen kennen een andere plaats voor het accent: Uniform, JOURnalist, PRINses. Een
leuke manier om hierop de aandacht te vestigen is door iedereen in de groep deze woorden met Latijnse
oorsprong te laten uitspreken in de eigen taal, en te kijken of er patronen zijn in de plaats van de klemtoon.
• De afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen geeft in een taal het ritme aan. In
het Nederlands wordt dat bepaald door een verschil in lengte tussen beklemtoonde en onbeklemtoonde
lettergrepen. Dit is niet in alle talen zo, dus moet de docent ook hier de cursist bewustmaken. Voor de
cursist die hier moeite mee heeft, zijn de apps Woordaccent en Stomme e geschikt.
Het zinsaccent wordt ook bepaald door toonhoogte, zoals het woordaccent, maar de plaats ligt niet vast.
We leggen het zinsaccent op de belangrijkste woorden in de zin. Voor de begrijpelijkheid is dat van groot
belang, zowel bij spreken als bij luisteren.
Voorbeelden:
Heb JIJ mijn sleutels gezien?, tegenover: Heb je m’n SLEUtels gezien?
Dat is MIJN jas (niet de jouwe), tegenover: DAT is m’n jas (niet die andere).
Het is van belang het zinsaccent zowel actief als passief te oefenen.
Met de intonatie kunnen wij veel verschillende dingen uitdrukken. In de eerste plaats heeft intonatie een
grammaticale functie: samen met pauzes worden zinnen, zinsdelen en woorden afgebakend: ‘Die baan,
waar je het laatst over had, is dat nog wat geworden?’
Ook geeft die aan of iemand klaar is met spreken: ‘Een half volkoren.’, of: ‘Een half volkoren en twee krentenbollen.’ Bij de eerste zin gaat de toon omlaag bij volkoren, bij de tweede zin bij krentenbollen.
De toon waarop iemand spreekt geeft minstens de helft van de betekenis aan een uiting. Als er een tegenstelling is tussen woorden en toon, geldt de toon: ‘Nou, je wordt bedankt hoor!’ Dit wordt door de meeste
mensen herkend.
Misschien wel de belangrijkste functie van intonatie is de vraagintonatie. In het Nederlands gaat de toonhoogte bij een vraag aan het einde van de zin omhoog. Dit is zeker geen universele vorm, en veel mensen
moeten ervan bewust gemaakt worden. Waar in veel leermethoden de nadruk wordt gelegd op de omkering
van persoon en werkwoord in de vraagzin, is het in de praktijk niet nodig, want de toon bepaalt de vraag: ‘U
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wilt nog iets bestellen, mevrouw?’. Nog veel vaker zijn vragen geen volledige zinnen, maar gaan ze terug op
de vorige zin: ‘Iemand nog koffie? Jij nog, Kees? Gebakje erbij?’
Wanneer de spreker niet omhoog, maar omlaag gaat met zijn stem aan het eind van een vraag, wordt dit
door de luisteraar gezien als een bevel, en niet als taalfout, maar als karakterfout. Dat maakt het des te
belangrijker de cursisten te wijzen op deze vorm, en ermee te oefenen.

Weinig tolerantie voor de problemen van anderstaligen
Met uitzondering van docenten NT2, hebben de meeste mensen geen duidelijk begrip van de problemen die
iemand ondervindt die Nederlands leert. Vaak denkt men dat het toch mogelijk moet zijn om binnen een
jaar perfect de taal te leren. Dat dat vaak veel meer tijd kost, of zelfs helemaal niet goed lukt, wordt dan
aan onwil of luiheid geweten.
Ook is voor de meesten niet duidelijk waar de knelpunten zitten: in de uitspraak, de grammatica of de woordenschat. Het gevolg is dat men wel hoort dat er iets niet correct is, maar niet weet wat het is. Meestal is
de verstaanbaarheid het meest storend. Voor de gesprekspartner is dat dan al snel een teken dat iemands
Nederlands niet goed is. Voor anderstaligen die bijvoorbeeld het Staatsexamen NT2 II al gehaald hebben,
kan het erg pijnlijk zijn als iemand tegen ze zegt: ‘Ga eerst maar eens beter Nederlands leren.’
Mensen die graag correct willen spreken, hebben een traag spreektempo om na te kunnen denken. Maar
Nederlanders hebben haast en weinig tolerantie voor de trage spreker. Dat dit ook geldt voor mensen die
heel zacht spreken, moge duidelijk zijn. De genoemde aspecten worden door de luisteraar vaak niet als deel
van het leren van de taal, maar als persoonskenmerken gezien, zoals ook de hierboven genoemde intonatie.

De invloed van de spelling op de uitspraak
Wanneer we over de invloed van de spelling op de uitspraak spreken, is het goed te bedenken dat dit het
rechtstreekse gevolg is van het leren van de taal uit een boek. Je moedertaal leer je eerst spreken en dan
pas schrijven en lezen. Als je een tweede taal leert na je kindertijd gaat het meestal andersom: je krijgt vaak
eerst te maken met de geschreven taal. Kleine kinderen, analfabeten en mensen die de taal leren via taalcontact, zonder formele lessen, hebben het omgekeerde: de spraak heeft veel invloed op de spelling. Denk
aan een kind dat net kan schrijven: ‘liefe oopaa’.
Anderstaligen die de taal uit een boek leren, krijgen te maken met het feit dat onze spelling in heel veel
gevallen niet fonetisch is. Er zijn veel verschillen tussen hoe je iets zegt en hoe je het schrijft. We moeten
uitgaan van de spraak: taal is spreken, het schrijven is pas (veel) later gekomen, of zelfs helemaal nooit.
Spelling is een afspraak, of beter gezegd, een serie afspraken, want de Nederlandse spelling verandert
nogal eens.
• De basis zijn de fonemen: klanken die betekenisonderscheidend zijn, zoals das - tas. In het Nederlands
zijn bijvoorbeeld de verschillende manieren om de r uit te spreken, de tongpunt /r/ en de huig /r/, niet
betekenisonderscheidend, maar in het Arabisch is dat wel zo. Daar zijn het twee verschillende fonemen.
• Het tweede principe is gelijkvormigheid: hond - honden, heb - hebben. Het enkelvoud is gelijkvormig aan
het meervoud. Dit is gebaseerd op de uitspraakregel dat de -d als -t en de -b als -p wordt uitgesproken
aan het eind van een woord. In veel talen is dat niet zo (Engels!), en het moet daarom aan cursisten
verteld worden. Uitzonderingen: s - z: huis - huizen, en f - v: graf - graven.
• De volgende spellingsregel is die van de analogie: hij loopt - hij wordt. De -t wordt toegevoegd naar analogie van hij loopt, maar is natuurlijk niet nodig voor de uitspraak. Uitzonderingen zijn hier: hij praatt, het
is verbrandd, want dubbele medeklinkers aan het eind van een woord mogen niet in het Nederlands. Ook
dit moet uitgelegd worden, wij horen nogal eens: hij wordut, ook bij mensen die al lang hier wonen.
• Ten slotte is er het principe van de etymologie, de afkomst van een woord: thuis van te huis, therapeut
omdat het een Grieks woord is, auto uit het Frans. Bij de laatste twee woorden zien we dat de spelling
de oorspronkelijke uitspraak aan het verdringen is, veel mensen spreken de woorden uit zoals ze gespeld
worden.
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• Een andere spellingsregel is dat wij leenwoorden schrijven als in de oorspronkelijke taal, en ook min of
meer zo uitspreken, zodat het voor de leerder van het Nederlands niet altijd duidelijk is wat de uitspraak is van cake (tjsake?) of shampoo (sjempoe?).

Klinkers en medeklinkers
Het Nederlands heeft dertien klinkerfonemen: aa, a, ee, e, ie, i, oo, o, uu, u, eu, oe, , en drie tweeklanken: ui,
au/ou, ij/ei. We gebruiken maar vijf letters om al deze klanken weer te geven: a, e, i, o, u. (Daarnaast gebruiken we ij als historische spelling van ei, en y in leenwoorden.) Dit geeft veel verwarring, ook door de namen
lange en korte klinkers, en door de spelling van de meervouden: maan – manen, man – mannen. Dit kan voor
cursisten aanleiding zijn te denken dat dit alleen spellingsvarianten zijn. Uitleg is hier belangrijk, de methoden zijn er niet altijd duidelijk over!
Knelpunten zijn vooral:
• de ofwel de stomme -e of schwa. Deze wordt gekenmerkt doordat hij nooit de klemtoon heeft, en mede
daardoor is hij niet duidelijk hoorbaar. Voor het ritme van het Nederlands is het een foneem die niet
met accent, maar wel hoorbaar moet worden uitgesproken: eiren (eieren), vrandren (veranderen), bloven
(beloven); dit geeft problemen met de verstaanbaarheid.
• De spelling oe voor een klank die de rest van de wereld als u schrijft geeft veel problemen. Een lang
beklijvende fout zoals /boes/ voor bus is het gevolg. En dan is er de eeuwige grap van de hoer betalen. Dit
is misschien een motiverende reden om het verschil tussen de /oe/ en de /uu/ te oefenen!
• De /uu/ is behalve een klank ook een woord: de beleefdheidsvorm tweede persoon. De klank komt in
weinig talen voor, de u wordt bijna altijd als /oe/ uitgesproken. Voor het sociale verkeer in Nederland is
hij van groot belang. In de taalles spreken docent en cursist elkaar aan met je, zodat er te weinig met u
geoefend wordt. Dit moet bewust en apart gebeuren.
• De i-ei spelling is een historische variant. De /ij/ werd vroeger als /ie/ uitgesproken. Dat er dan ook nog
een /ie/ bestaat, maakt het extra verwarrend. Geschieden in plaats van gescheiden, of gescheidenis in
plaats van geschiedenis horen we geregeld.
• ij - y zien er in geschreven taal bijna gelijk uit: alleen de puntjes verschillen. In het alfabet en het woordenboek staan ze soms door elkaar: x y z en x ij z. Toch hebben we hier te maken met twee heel verschillende dingen: een foneem: /ij/, en een letter y die alleen in leenwoorden voorkomt: baby, pyjama,
yoghurt. Uitleg is hier nodig.
Ook bij de medeklinkers zijn er verschillen:
• Hierboven werden de -d en -b genoemd, die als -t en -p moeten worden uitgesproken aan het eind van een
woord. Dit geldt ook in oudste en webmaster, niet een vanzelfsprekende uitspraak voor een anderstalige.
• Aan het eind van een woord wordt de -sch uitgesproken als -s: logisch, historisch.
• De ch is soms een /sj/: chocola, chef, maar ook wel een /g/: lach, chaos.
• De /ng/ geeft de indruk dat het met een /g/ aan het eind moet worden uitgesproken. Vooral binnen een
woord gaat het vaak mis: /jonge/, lange/.

Assimilatie en woordbinden
Het Nederlands kent het onderscheid tussen progressieve en regressieve assimilatie, een onderscheid dat
steunt op de richting van het proces.
Bij progressieve assimilatie neemt een klank kenmerken over van een daaraan voorafgaande klank.
• Als bijvoorbeeld na een /f/, /s/ of /ch/ een /v/, /z/ of /g/ volgt, dan worden die laatste stemhebbende medeklinkers stemloos uitgesproken. Afzakken wordt /afsakken/, en huisvuil wordt /huisfuil/.
• Wanneer in het Nederlands na een /p/, een /t/ of /k/ een /v/, /z/ of /g/ volgt, worden die laatste medeklinkers stemloos, bijvoorbeeld in een woord als dekzeil (uitgesproken als /dekseil/.)
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Bij regressieve assimilatie neemt een klank kenmerken over van een daarop volgende klank. Dit gebeurt als
na een /p/, /t/ of /k/ een /b/ of /d/ volgt. Zakdoek wordt /zagdoek/. Ook kunnen fonemen bij het spreken helemaal verdwijnen, zoals bij verder, dat meestal als /vedder/ wordt uitgesproken, en postzegel als /possegel/,
of schrijven, dat als /srijven/ wordt uitgesproken. Dit is geen slordigheid, zoals vaak beweerd wordt, maar
spreektaal, en geoorloofd.
Onze spelling geeft de indruk dat er tussen de woorden een kleine pauze is, maar bij het spreken is dat niet
zo. Woordgroepjes die bij elkaar horen krijgen geen pauzes, en worden aan elkaar gebonden, lawedamadoen, zuwwegaan, emmufietsistuk. Dit maakt het horen van woordgrenzen moeilijk voor de anderstalige,
die dan klaagt dat we te vlug praten. Het heeft meer te maken met het woordbinden. Om dit te oefenen zijn
de ‘taalriedels’ heel goed bruikbaar.
Voor alles wat hier genoemd wordt geldt dat de rol van de docent heel groot is. Door feedback te geven op
de verstaanbaarheid en misverstanden over spelling en uitspraak uit te leggen voorkomt de docent dat
mensen bepaalde fouten inslijpen.
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2.		 In de klas aan verstaanbaarheid werken

Spreek
Beter

I.		 Hoe kunnen we in de klas effectief aan de verstaanbaarheid werken?
• Vraag u als docent eens af hoe het eigenlijk gesteld is met de verstaanbaarheid in uw groep? Heeft u
daar een duidelijk beeld van? Zijn er bijvoorbeeld uitspraakfouten die door bijna iedereen gemaakt
worden? Welke? Zijn er cursisten die u heel slecht kunt verstaan? En waar ligt dat dan aan? Het kan erg
nuttig zijn om eens een gesprekje te voeren met een slecht verstaanbare cursist en dat op audio of video
op te nemen. Als u de opname uitwerkt aan de hand van het beoordelingsformulier , krijgt u een beter
beeld van het verstaanbaarheidsprobleem en de oorzaak daarvan.
• Wat vinden de cursisten er zelf van? Wat vinden ze moeilijk? Zijn er dingen die iedereen moeilijk vindt?
Het is zinvol hier eens een klassengesprek aan te wijden. Laat de cursisten er eerst in een klein groepje
met elkaar over praten en inventariseer daarna de problemen op het bord.
• Bepaal, liefst in overleg met de cursisten, wat uw groep het meeste nodig heeft en maak vervolgens een
plan voor uw groep.
• Het verdient aanbeveling telkens op een vaste tijd twintig minuten tot een half uur aan verstaanbaarheid te werken.
• U kunt alle hieronder genoemde oefeningen zelf uitspreken, of de oefeningen van de apps met behulp
van speakers via de smartphone laten horen.

II.		 Suggesties voor een programma dat klassikaal kan worden uitgevoerd
Wat de volgorde betreft raden wij aan te beginnen met oefeningen op woord- en zinsniveau: woordaccent,
zinsaccent, intonatie en ritme. Deze aspecten zijn voor iedereen belangrijk. Daarna kunt u doorgaan met
de klinkers, die zijn voor veel mensen nieuw. Moeilijkheden met medeklinkers en combinaties zijn vaak
individueler.
Les 1. 		
Les 2. 		
Les 3. 		
Les 4. 		
Les 5. 		
Les 6. 		
Les 7. 		
Les 8. 		
Les 9. 		
Les 10.

Woordaccent
Zinsaccent
Vraagintonatie
Wisselend accent
Stomme -e
Klinkers (klankplaten)
Klinkers
Medeklinkers
Combinaties
Toepassingen

III. Voorbeelden en suggesties voor klassikale lessen
Deze voorbeelden zijn gebaseerd op de oefeningen van de apps die elders in deze brochure te vinden zijn.
Hieronder zijn een aantal voorbeeldlessen uitgewerkt.

Les 1. Woordaccent
Een les over woordaccent kan er als volgt uitzien:
Vertel het onderwerp van de les: woordaccent of de klemtoon in woorden.
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Schrijf een voorbeeld op het bord, bijvoorbeeld Nederland. Verdeel het woord in lettergrepen en laat het
accent nadrukkelijk horen: ‘NE-der-land’. Vraag de cursisten u te imiteren.
Vraag: ‘Komt woordaccent in uw taal ook voor?’ Laat de cursisten even met elkaar overleggen en noteer
kort een paar reacties op het bord.
Kies twee namen van cursisten met woordaccent op een verschillend woordstuk. Bijvoorbeeld CARmen en
KhaLIL. Laat dit verschil duidelijk horen.
Laat de cursisten in tweetallen of kleine groepjes hun namen opschrijven, het accent aangeven en met
elkaar vergelijken: komt het accent op hetzelfde woordstuk?
• Luisteroefening 1. Gelijk of ongelijk accent?
- Laat de cursisten op een papier onder elkaar de cijfers 1 t/m 20 schrijven of kopieer het voorbeeldformulier .
- Vertel uw cursisten dat ze kunnen kiezen tussen ja of nee.
- Opdracht: U hoort twee woorden, hebben ze het accent op dezelfde plaats?
- Schrijf een voorbeeld op het bord:
AANtal -AUto (ja)
Avond - vanDAAG (nee)
- Lees nu de paren woorden langzaam en met duidelijk accent voor. De cursisten noteren op het formulier
of het accent op dezelfde plaats komt (ja) of niet (nee).
- Klassikaal nabespreken.
• Luisteroefening 2. Waar hoort u het accent?
- Laat de cursisten weer een oefenpapier maken met twintig nummers en een ja/nee-kolom of kopieer het
voorbeeldformulier .
- Opdracht: hoort u het accent op het eerste woordstuk?
- Schrijf een voorbeeld op het bord:
ANTwoord, (ja) stuDENT (nee).
- Lees de woorden langzaam en met duidelijk accent voor. Cursisten noteren ja of nee.
- Uw cursisten vormen tweetallen. Deel de oefening uit op papier en laat in tweetallen de antwoorden
nakijken en vergelijken.
- Kort klassikaal nabespreken.
• Luisteroefening 3. Waar hoort u het accent? Idem.
• Luisteroefening 4. Waar hoort u het accent? Idem.
•
-

Spreekoefening 1
Gebruik de woorden van Luisteroefening 2.
Luister en zeg na, klassikaal met de docent.
Luister en zeg na, in tweetallen. De cursisten houden de oefening op papier erbij.

•
-

Spreekoefening 2
Gebruik de woorden van Luisteroefening 3.
Deel de oefening op papier uit.
De cursisten werken in tweetallen.
Opdracht: Zet een streepje onder de woordstukken met accent.
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-

De cursisten kunnen hun smartphone gebruiken. Ze kunnen dan om de beurt een woord zeggen, opnemen en terugluisteren.
Nabespreken en vergelijken met een ander tweetal.
Voor feedback: laat een tweetal deze oefening voor de klas uitvoeren, om de beurt een woord zeggen,
opnemen, nabespreken met de hele groep.

• Spreekoefening 3. Idem. (Gebruik de woorden van Luisteroefening 4.)
•
-

Spreekoefening 4. Vragen beantwoorden
Deel de vragen op papier uit.
Lees de vragen voor en vraag de cursisten een streepje te zetten op woordstukken waar ze accent horen.
In tweetallen: de één stelt de vraag, de ander geeft antwoord met ja of nee en de woorden uit de vraag.
Daarna wisselen. Eventueel opnemen en met ander tweetal vergelijken.
Feedback: tweetal voor de klas, opnemen, nabespreken. Of: laat elk tweetal een vraag en een antwoord
doen. Iedereen luistert mee en beoordeelt of het goed is.
Terugkijken. Hoe ging het?
Wie verder wil oefenen kan de app Woordaccent kopen.

Les 2. Suggesties bij een les over zinsaccent
Zeg: ‘DE poes IS heel lief’ (DUpoeZISeelief). Even oefenen van tevoren! De cursisten zullen u niet verstaan.
Herhaal de zin een paar keer en schrijf hem dan op het bord. Bespreek daarna dat een zin van betekenis kan
veranderen, afhankelijk van de accenten. De POES is heel lief, betekent iets anders dan De poes is heel LIEF.
(Bijvoorbeeld respectievelijk: maar de hond niet en wees maar niet bang voor de poes).
-

Zie voor meer opdrachten de oefeningen van de app.
Terugkijken, bespreken hoe het ging.
Wie verder wil oefenen kan de app Zinsaccent kopen.

Les 3. Vraagintonatie
Een les over de vraagintonatie kan er als volgt uitzien:
• Klassengesprek, vooruitkijken, wat weet je al?
- Vertel het onderwerp van de les: oefenen met de vraagintonatie.
- Schrijf op het bord: Suiker en melk. En: Suiker en melk? Zeg beide zinnetjes, eerst met een dalende
intonatie, daarna met een vraagintonatie, door uw stem aan het eind omhoog te laten gaan. Maak
tegelijkertijd een omhooggaande beweging met uw hand. Vraag de cursisten u te imiteren. Bespreek het
verschil in betekenis.
- Vraag: ‘Hoe wordt in uw taal een vraag gemaakt?’ Laat de cursisten even met elkaar overleggen en noteer kort een paar reacties op het bord.
- Vertel dat in het Nederlands de vraagintonatie erg belangrijk is. Als je dat niet goed doet kunnen mensen je verkeerd begrijpen. Ze vinden je onbeleefd.
• Luisteroefening 1. Gelijk of ongelijk?
- Laat de cursisten op een papier onder elkaar de cijfers 1 t/m 20 schrijven of kopieer het voorbeeldformulier .
- Vertel uw cursisten dat ze kunnen kiezen tussen ja of nee.
- Opdracht: u hoort twee zinnen, klinken ze gelijk?
- Schrijf een voorbeeld op het bord:
Een kopje koffie. - Een kopje koffie. (ja)
Een kopje koffie. - Een kopje koffie? (nee)
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-

Lees nu de paren woorden en zinnen langzaam en met duidelijk intonatie voor.
De cursisten noteren op het formulier of de zinnen gelijk klinken (ja) of niet (nee).
Klassikaal nabespreken.

• Luisteroefening 2. Hoort u een vraag?
- Laat de cursisten op een papier onder elkaar de cijfers 1 t/m 20 schrijven of kopieer het voorbeeldformulier .
- Vertel uw cursisten dat ze kunnen kiezen tussen ja of nee.
- Opdracht: hoort u een vraag?
- Schrijf een voorbeeld op het bord:
Om 12 uur dan. (nee)
Om 12 uur dan? (ja)
Laat het verschil in intonatie nog een keer duidelijk horen.
- Lees de woorden en zinnetjes langzaam en met duidelijke intonatie voor. Cursisten noteren ja of nee op
het formulier.
- Maak tweetallen, deel de oefening op papier uit en laat in tweetallen de antwoorden nakijken en vergelijken.
- Kort klassikaal nabespreken.
• Luisteroefening 3. Hoort u een vraag? Idem.
• Luisteroefening 4. Hoort u een vraag? Idem.
•
-

Spreekoefening 1
Gebruik de woorden en zinnen van Luisteroefening 2.
Luister en zeg na, klassikaal met de docent.
Luister en zeg na, in tweetallen. De cursisten houden de oefening op papier erbij.

•
-

Spreekoefening 2
Gebruik de woorden en zinnen van Luisteroefening 3.
Deel de oefening uit op papier.
De cursisten werken in tweetallen.
Opdracht: spreek de zinnen uit met de juiste intonatie. Cursisten mogen elkaar helpen.
Opdracht: gebruik de smartphone, zeg om de om de beurt een zin en neem het op.
Nabespreken. Laat tweetallen met elkaar vergelijken.
Voor feedback: laat een tweetal deze oefening voor de klas uitvoeren: om de beurt een zin of een woord
zeggen, opnemen en nabespreken met de hele groep.

• Spreekoefening 3. Idem. Gebruik woorden en zinnen van Luisteroefening 4.
• Spreekoefening 4. Vragen beantwoorden
- In deze oefening moeten de cursisten de juiste vraag stellen bij een situatie.
- Bijvoorbeeld: Vraag aan de groep: ‘Je zoekt een bakker. Wat vraag je?’. Doe nog een voorbeeld klassikaal
als het niet meteen duidelijk is.
- Deel de situaties van spreekoefening 4 op papier uit. Laat uw cursisten in tweetallen werken. Wissel af:
de één leest de situatie voor, de ander stelt de vraag. Eventueel opnemen op de smartphone en met een
ander tweetal vergelijken.
- Feedback: laat een tweetal de oefening voor de klas uitvoeren. Neem de oefening op en bespreek na met
de hele groep. Of: laat elk tweetal even een vraag stellen terwijl iedereen meeluistert en beoordeelt of
het goed is.
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-

Terugkijken. Hoe ging het?
Wie verder wil oefenen kan de app Vraagzinnen kopen.

Les 4. Suggesties bij een les over wisselende accenten
-

-

Laat de cursisten in kleine groepjes bespreken of er ‘gemeenschappelijke’ woorden met Latijnse oorsprong zijn die in ieders taal voorkomen. Bijvoorbeeld: uniform, prinses, journalist, democratie, internationaal.
Waar ligt het accent in deze woorden? Is dat verschillend in de ene of de andere taal?
Zie verder de oefeningen van de app Wisselend woordaccent.

Les 5. Suggesties bij een les over de stomme -e
-

-

-

De schwa of stomme -e hangt in hoge mate samen met het woordaccent en het totale ritme van het
Nederlands, dat wordt bepaald door de afwisseling van woorden met en woorden zonder accent.
Schrijf het woord regenen op het bord en spreek het uit. Vraag aan de groep waar het woordaccent
komt. De -e- in het woordstuk met klemtoon wordt als /ee/ uitgesproken, de andere twee krijgen geen
klemtoon. Dan worden ze uitgesproken als schwa: / / of stomme -e: /REgenen/.
Bespreek op dezelfde manier het woord vergeten: /verGEten/
Een -e- in een lettergeep zonder accent wordt uitgesproken als schwa. En andersom: een lettergreep met
een schwa als klinker krijgt nooit accent.
In de uitgangen /-lijk/ en /-ig/ worden de ij en de i ook uitgesproken als schwa. Deze uitgangen hebben
nooit klemtoon! Let op: ‘lelijk’ spreek je uit als /LEEluk/ maar ‘gelijk’ spreek je uit als /guLIJK/.
Gebruik verder de oefeningen van de app Stomme -e.
Terugkijken, bespreken hoe het ging. Wie raad je aan om de app te kopen?

Les 6 en 7. Suggesties bij lessen over de klinkers
-

Vraag aan de groep hoeveel klinkers het Nederlands heeft. Het antwoord moet vijftien zijn, (of zestien
als we de stomme -e/ meetellen). Schrijf ze op het bord. Er ontstaat meestal meteen verwarring over
het verschil tussen letters en klanken. En dat is ook precies één van de problemen met de Nederlandse
klinkers: we gebruiken maar zes letters om die zestien klanken weer te geven!
- Hang illustratiemateriaal met voorbeeldwoorden aan de muur. Hier kan steeds naar verwezen worden
en dat geeft houvast, zowel voor de uitspraak als voor de relatie met de spelling. De Klankplaten van
Thio en Verboog zijn voor dit doel heel geschikt. Alle Nederlandse klanken komen in deze 20 klankplaten
voor en de schrijfwijze in enkelvoud en meervoud staat er bij. Ze zijn gratis te downloaden op: margreetverboog-verstaanbaarspreken.nl.
- Zie verder de oefeningen van de klinker apps.
- Terugkijken, bespreken hoe het ging. Welke klinkers moeten verder geoefend worden? Wie kan het beste
een of meer apps bestellen uit categorie 4?
		

Les 8. Suggesties bij lessen over de medeklinkers
-

Inventariseer samen met de groep de Nederlandse medeklinkers en schrijf ze op het bord.
Laat de cursisten in tweetallen of kleine groepjes bespreken welke medeklinkers ze moeilijk vinden.
Inventariseer op het bord, besluit welke medeklinkers klassikaal besproken zullen worden.
Ook bij de medeklinkers kan men steun hebben aan de Klankplaten. Ze komen allemaal in de voorbeeldwoorden voor.
Terugkijken, bespreken hoe het ging. Welke medeklinkers moeten verder geoefend worden? Wie kan het
beste een of meer apps bestellen uit categorie 2 en 3?
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Les 9. Suggestie bij een les over medeklinkercombinaties
-

-

Schrijf een voorbeeld op het bord met medeklinkercombinaties met s- aan het begin van een woord,
zoals: straat, en met een t aan het eind: herfst. Zeg de woorden voor en laat de groep ze naspreken.
Maak kleine groepjes. Laat de cursisten in drie minuten zoveel mogelijk Nederlandse woorden bedenken
en noteren met medeklinkercombinaties met een s- aan het begin. Controleer klassikaal: welk groepje
heeft de meeste woorden? Laat de woorden voorlezen en schrijf ze op het bord. Kloppen ze? Welk ander
groepje heeft nog aanvullingen?
Doe hetzelfde met woorden met -t aan het eind.
Zie verder de oefeningen van de apps s- en -t.
Terugkijken, bespreken hoe het ging. Wie verder wil oefenen kan de apps voor s- aan het begin en/of -t
aan het eind kopen.

Les 10. Suggesties voor toepassingen
-

-

-

Implementeer de verstaanbaarheidsaspecten in algemenere spreektaken. Bespreek van tevoren dat speciaal gelet zal worden op de verstaanbaarheid. Doe bijvoorbeeld een rollenspel passend bij het thema
van de les of uit de methode. De cursisten werken in tweetallen, nemen het gesprek op en bespreken de
opname met elkaar. Daarna voert één tweetal de taak uit voor de klas. Neem de taak op en bespreek na /
geef feedback aan de hand van het observatieformulier .
Een leuke manier om met de klanken te oefenen is de ‘Oefening met de woordkaartjes’ uit Verstaanbaar
Spreken van Thio en Verboog:
Vraag twee cursisten om voor het bord te komen. Eén cursist krijgt een kaartje met daarop vijf (eenlettergrepige) woorden. Hij spreekt deze woorden één voor één uit, terwijl de andere cursist de woorden op
het bord schrijft. Wanneer beiden het goed doen, komt het woord op het bord overeen met het woord
op het kaartje. Zo niet, dan is het zaak om erachter te komen waar de fout zit: bij de spreker of bij de
luisteraar. Eén van beiden moet dan gaan corrigeren. De rest van de groep schrijft mee op een blaadje. Of
denkt mee.
De docent heeft een belangrijke begeleidende rol, maar het is vooral belangrijk dat de cursisten zichzelf
proberen te corrigeren.
Als het principe duidelijk is, kan deze oefening ook in tweetallen of in een groepje worden uitgevoerd.
Een paar voorbeelden van geschikte woorden vindt u hieronder. Een uitgebreide serie ‘woordkaartjes’
vindt u in Verstaanbaar Spreken van Thio en Verboog.

		 tuin		soep		fruit		zit
kast		kring		peuk		lijf
		 ging		les			buur		week
		 geel		start		zoon		leuk
		 neus		kind		bang		zuid

IV. Correctie en feedback
• Bij een foute uitspraak van een klank kan men corrigeren door te spiegelen: het woord op de juiste manier met de goede uitspraak herhalen. Meestal zal de cursist het dan op de goede manier nazeggen.
• De meeste klankfouten zijn niet consequent: de klank wordt vaak in een bepaald woord wel goed uitgesproken maar in een ander woord niet. Iemand kan bijvoorbeeld in het woord ‘uit’ een goede /ui/ zeggen,
maar zegt /hous/ in plaats van /huis/.
• Wanneer iemand een bepaalde klank, bijvoorbeeld de /g/of de /r/ consequent fout doet en ook niet goed
kan nazeggen is het nodig daar individueel aandacht aan te besteden. Zie hiervoor ook het stukje: ‘Onbekende en moeilijke klanken aanleren’ in deze brochure.
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• In de hiervoor uitgewerkte lessen zijn al wat suggesties gegeven voor feedback. Wij raden sterk aan om
feedback te geven aan de hand van een audio- of video-opname. Als er in groepjes gewerkt wordt, kan de
docent rondlopen en een indruk krijgen van eventuele problemen die feedback behoeven. Maar bij het
opnemen van een spreektaak kan de docent rustig meeluisteren. Bij het afluisteren of bekijken van de
opname kan feedback gegeven worden. Cursisten vinden dit over het algemeen een prettige en nuttige
vorm van feedback. Ze worden niet tijdens het spreken onderbroken en gecorrigeerd, bovendien kunnen
ze zelf ook terughoren wat nog niet goed gaat.
• We raden ook aan om cursisten te leren hun smartphone te gebruiken voor zelfcorrectie, door ze aan te
moedigen om opnames te maken en deze terug te luisteren en terug te kijken.
• Ook het werken in groepjes kan in veel gevallen heel goed werken: een oefening eerst zelf proberen, dan
vergelijken met een andere cursist, een opname maken en de opname vergelijken met die van een ander
tweetal.

V. 		 Een aantal tips en suggesties
• Leer de cursisten om in hun woordenschrift altijd aan te geven waar het woordaccent in een woord
komt. Ook andere relevante informatie over uitspraak en verstaanbaarheid kan in een woordenschrift
worden genoteerd.
• Oefen als docent zelf met een aantal apps.
• Om tempo, ritme en vloeiende spraak te bevorderen zijn ‘taalriedels’ heel bruikbaar, leuk en nuttig.
• Meer suggesties voor klassikaal werken aan verstaanbaarheid zijn te vinden in: Verstaanbaar Spreken
van Thio en Verboog. En in Uitspraaktrainer in de les van Chris van Veen e.a.
• Bij de lessuggesties werden de Klankplaten van Thio en Verboog al genoemd. Ze zijn gratis te downloaden op: margreetverboog-verstaanbaarspreken.nl.
• Achter in deze brochure vindt u een aantal formulieren die het klassikaal werken aan verstaanbaarheid
kunnen ondersteunen en vergemakkelijken.
• Ook staan op de volgende bladzijden suggesties over het aanleren van onbekende of moeilijke klanken
en vindt u hier informatie over verschillende talen en hun specifieke problemen in relatie tot het Nederlands.
• Als mensen behoefte hebben aan meer oefening of als u als docent vindt dat een cursist meer oefening
nodig heeft of iets niet goed doet, kan geadviseerd worden een of meerdere apps te bestellen.
• Soms, gelukkig niet heel vaak, komt het voor dat iemand een bepaalde Nederlandse klank helemaal niet
kan maken. Nazeggen lukt dan ook niet. Het gaat vaak om relatief moeilijke klanken zoals de /r/ of de
/g/. In die gevallen is het mogelijk iemand te verwijzen naar een logopedist. Net als Nederlandse moedertaalsprekers die de /r/ niet kunnen zeggen.
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3. De uitspraak van het Nederlands vergeleken
		 met een aantal andere talen

Spreek
Beter

Niet iedereen hoort meteen het verschil tussen /vis/ en /vies/. De uitspraak van de /ui/, die lang niet in alle
talen voorkomt, is vaak een struikelblok. Ook het ritme van het Nederlands en het gebruik van de onbeklemtoonde schwa of stomme -e kan voor problemen zorgen.
Om goed te leren spreken is het vooral van belang om de taal veel te horen en heel goed te luisteren en te
imiteren. Daarnaast kan het nuttig zijn iets te weten over de uitspraak van het Nederlands in vergelijking
met iemands eigen taal. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.
De apps worden hier genoemd als voorbeeld, niet als voorschrift. De apps in Categorie 1: Woordaccent, Wisselend accent, Zinsaccent en Intonatie zijn voor de meeste mensen nuttig.

Frans
• Het woordaccent in het Nederlands wisselt, het ligt niet altijd op het laatste woordstuk. Bij woorden
die ook in het Frans voorkomen, ligt het accent wel altijd op het laatste woordstuk, zoals bij prinSES,
uniFORM, journaLIST.
• Alle medeklinkers in het Nederlands moeten worden uitgesproken.
• De /h/ aan het begin van een woord wordt in het Nederlands niet weggelaten maar uitgesproken.
• Aanbevolen apps: Woordaccent, Wisselend accent, H, -T.

Italiaans
• Woorden kunnen in het Nederlands op een medeklinker eindigen. Er hoeft niet zoals in het Italiaans een
klinker worden toegevoegd. Ook het binden van de woorden gebeurt niet door het invoegen van klinkers.
• De /h/ aan het begin van een woord wordt in het Nederlands niet weggelaten maar uitgesproken.
• Een -e- in een woordstuk zonder accent wordt uitgesproken als /u/ (stomme -e).
• Aanbevolen apps: Zinsaccent, -T, Stomme -e, H.

Engels
• Het is aan te bevelen een Nederlandse huig-/r/ aan te leren.
• Klinkers worden in het Nederlands met meer spanning in de lippen uitgesproken dan in het Engels: niet:
/oow/ maar /oo/.
• De klanken /b/ of /d/ aan het eind van een woord worden in het Nederlands uitgesproken als /p/ of /t/
(bed > /bet/, web > /wep/).
• Aanbevolen apps: R-L, AA-A, OO-O, UU-U.

Duits
• De medeklinkers /p/, /t/ en /k/ aan het begin van een woord worden in het Nederlands harder en met
meer spanning uitgesproken dan in het Duits.
• De s- in medeklinkercombinaties aan het begin van een woord, zoals st-,sp- en sn-, verandert in het Nederlands niet in /sj/, zoals in het Duits (vergelijk: straat en Strasse). Sch- wordt in het Nederlands uitgesproken als /sg/ (school).
• De -u- wordt in tegenstelling tot het Duits in het Nederlands niet als /oe/ uitgesproken (buren, boeren).
• De /ui/ kan het beste apart geoefend worden.
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• De /n/ op het eind van een woord (in meervouden en werkwoorden) wordt in het grootste deel van Nederland niet- of nauwelijks uitgesproken.
• Aanbevolen apps: S-, OE-UU, AU, OU-UI.

Spaans
• Er is een duidelijk verschil in uitspraak tussen de Nederlandse /w/ en /b/.
• Het uitspreken van de Nederlandse medeklinkercombinaties aan het begin en eind van een woord geeft
vaak problemen: er moet geen stomme -e worden toegevoegd (‘sechoon’, ‘estraat’, ‘lachet’).
• Het Nederlandse ritme is anders dan in het Spaans: de woordstukken zijn niet allemaal even lang. De
woordstukken met accent duren langer, ze worden langzamer uitgesproken; woordstukken zonder
accent gaan sneller.
• Aanbevolen apps: B-W, S-, -T, Stomme -e en alle melodische aspecten van categorie 1.

Arabisch
• Het is aan te bevelen om een tongpunt-/r/ te gebruiken. In het Nederlands worden de huig-/r/ en de tongpunt-/r/ allebei gebruikt, er is geen verschil in betekenis.
• Het uitspreken van de Nederlandse medeklinkercombinaties aan het begin en eind van een woord geeft
vaak problemen: er moet geen stomme -e worden toegevoegd (‘sechoon’, ‘estraat’, ‘lachet’).
• De s dient hard te worden uitgesproken, niet zacht als sj.
• Aanbevolen apps: S-, Stomme -e, Zinsaccent, Vraagzinnen.

Turks
• Meestal geeft de uitspraak van het Nederlands weinig problemen. Als het nodig is, is het aan te bevelen
om de /g/ hard te leren uitspreken.
• Soms geeft het verschil tussen de /ng/ en de /g/ problemen.
• Een ander aandachtspunt is het laten horen van het verschil tussen /i/ en /ie/.
• Aanbevolen apps: G-K; NG-N; I-IE.

Indonesisch
• De medeklinkercombinaties aan het eind van een woord geven vaak problemen. Let vooral goed op de
eind-t, (zoals in krant, loopt).
• Het Nederlandse ritme is anders dan in het Indonesisch: de woordstukken zijn niet allemaal even lang.
De woordstukken met accent duren langer, ze worden langzamer uitgesproken; woordstukken zonder
accent gaan sneller.
• Aanbevolen apps: -T, Stomme -e en alle melodische aspecten van categorie 1.

Ghanees
• Soms geeft de harde /g/ problemen: de /g/ en de /k/ zijn twee verschillende klanken in het Nederlands.
• Aanbevolen apps: G-K.

Japans en Chinees
• De /r/ geeft voor veel mensen problemen en moet worden aangeleerd.
• Een vloeiend gebonden spraak moet worden aangeleerd.
• Het Nederlandse ritme is anders dan in het Japans en het Chinees. De woordstukken zijn niet allemaal
even lang. De woordstukken met accent duren langer, ze worden langzamer uitgesproken; woordstukken zonder accent gaan sneller.
• Aanbevolen apps: R-L, Stomme -e en alle melodische aspecten van categorie 1.
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Pools
• De /h/ wordt in het Nederlands niet zoals in het Pools als /g/ uitgesproken.
• Het woordaccent komt in het Pools bijna altijd op de vóórlaatste lettergreep, in het Nederlands heeft
het woordaccent geen vaste plaats.
• In het Nederlands wordt de /s/ niet als /sj/uitgesproken.
• Aanbevolen apps: H, Woordaccent, Wisselend accent, S-.

Russisch
• De /h/ wordt in het Nederlands niet als /g/ uitgesproken.
• De /t/ is hard in het Nederlands.
• Klinkers, ook in woordstukken zonder accent, worden in het Nederlands duidelijk uitgesproken. Alleen
de -e- in een woordstuk zonder accent wordt uitgesproken als stomme -e.
• Aanbevolen apps: H-G, -T, Stomme -e.
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4.

Onbekende of moeilijke klanken aanleren

Spreek
Beter

Als een Nederlandse klank in een bepaalde taal niet voorkomt of om een andere reden problemen oplevert,
is het allereerst van belang om de klank te leren horen en herkennen. Voor sommige klanken is dat niet voldoende. Daarvoor is wat extra oefening nodig. Voor alle klanken geldt dat de klank eerst even apart moet
worden uitgesproken, maar daarna is het goed om hem zo snel mogelijk in een woord te gebruiken. Een
klank is ‘los’ veel moeilijker vast te houden dan in een woord.
Apps die geschikt zijn om de genoemde klanken te oefenen staan erbij vermeld.
/ng/
• Luisteren: begin met oefeningen om het verschil te horen tussen /n/ en /ng/.
• Uitspreken: zeg: /bank/. Laat nu de /k/ weg, dan wordt het /bang/. Met een -e of -en erachter is de /ng/
vaak moeilijk. Zeg /banke/, laat de /k/ weg, het wordt /bange/.
• Jongen. Zeg: /jonken/, laat de /k/ weg, zeg /jongen/.
• App: NG-N.
/r/
• Luisteren: begin met oefeningen om het verschil te horen tussen /l/ en /r/.
• Uitspreken: bij een tongpunt-/r/ ratelt de tongpunt voor in de mond. Deze /r/ is moeilijk om aan te leren.
Bij een huig-/r/ ratelt de huig achter in de mond. Een huig-/r/ kan vrij gemakkelijk worden aangeleerd
door te gorgelen met wat water: rrrrrr. Daarna kunt u steeds minder water gebruiken en de /r/ zo snel
mogelijk in een woord toepassen: /rrrraam/.
• App: R-L.
/g/
• Luisteren: begin met oefeningen om het verschil te horen tussen /g/ en /k/.
• Uitspreken: een /g/ kunt u maken door de /k/ te verlengen of te blazen, of door het geluid te maken van
een blazende kat: (kat - kgggat - gggggat).
• App: G-K.
/h/
• Luisteren: oefeningen met de /h/.
• Uitspreken: een /h/ kunt u maken door te zuchten. Daarna kunt u zuchten met een klinker er achteraan.
• Apps: H, H-G.
/p/-/b/
• Luisteren: begin met oefeningen om het verschil tussen de klanken te horen.
• Uitspreken: deze klanken maakt u met beide lippen. De /p/ is zonder stem, de lippen worden wat strakker gesloten, met meer spanning:/pak/. De /b/ is met stem en met ontspannen lippen: /bak/. Het verschil
kunt u voelen door een hand op de keel te leggen. Met stem trilt de keel.
• App: B-P.
/f/-/v/-/w/
• Luisteren: begin met oefeningen om het verschil tussen de klanken te horen.
• Uitspreken: /f/ en /v/ maakt u door te blazen tussen boventanden en onderlip. De /f/ zonder stem, zeg: /
fin/. De /v/ met stem: /vin/. Het verschil is te voelen aan de keel.
• De /w/ maakt u door de boventanden vast te zetten op de onderlip. Dan stem geven en loslaten: /water/.
• App: V-W.
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/aa/-/a/
• Luisteren: begin met oefeningen om het verschil tussen de klanken te horen.
• Uitspreken: de /aa/ maakt u door de mond wijd open te doen, u zegt de klank voor in de mond: /maan/.
• De /a/ maakt u door de mond minder wijd open te doen en de klank meer achter in de mond te zeggen:
/man/.
• App: AA-A.
/ie/- /i/
• Luisteren: begin met oefeningen om het verschil tussen de klanken te horen.
• Uitspreken: de /ie/ maakt u met een brede, bijna dichte mond. Denk aan het Amerikaanse lachen voor de
foto: say cheese!. Zeg: /fiets/.
• Om de /i/ te maken doet u de mond wat wijder open en maakt hem minder breed: /ik/.
• App: IE-I.
/oo/-/o/
• Luisteren: begin met oefeningen om het verschil tussen de klanken te horen.
• Uitspreken: de /oo/ maakt u met een klein, strak mondje, zo rond mogelijk, met gespannen lippen:
/boos/.
• Om de /o/ te maken mag de mond wat meer open, de lippen zijn wat losser: /bos/.
• App: OO-O.
/u/-/uu/
• Luisteren: begin met oefeningen om het verschil tussen deze klanken te horen en oefeningen om het
verschil tussen /uu/ en /oe/ te horen. De spelling van het Nederlands kan hier een probleem veroorzaken:
de /u/ wordt niet uitgesproken als /oe/, zoals in veel talen het geval is: /buur/ /boer/.
• Uitspreken: de /uu/ maakt u met een heel klein mondje helemaal voor in de mond.
• Oefen ook: /uu/- /uw/: /uu/ met /oe/ erachter.
• App: UU-U.
/ij/ei/
· Luisteren: begin met oefeningen om het verschil te horen tussen /ij/ en /ee/.
· Uitspreken: de /ij/ is een tweeklank: begin met /è/ en laat glijden naar /ie/.
· In de spelling komen /ij/ en /ei/ allebei voor. De uitspraak is gelijk: /ijs/ /ei/.
· App: IJ/EI - EE.
/ou/au/
• Uitspreken: deze tweeklank glijdt van /a/ naar /oe/.
• In de spelling komen /au/ en /ou/ allebei voor. De uitspraak is gelijk: /vrouw/ /klauw/.
• App: AU/OU - UI.
/ui/
• Luisteren: begin met oefeningen om het verschil te horen tussen /ui/ en /au/ou/.
• Uitspreken: deze tweeklank glijdt van /œ/ > /uu/: /huis/.
• De eerste klank is de /œ/ die klinkt als in het Franse /œuf/ of /œuvre/.
• App: AU/OU - UI.
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Geen probleem.
Actie: geen.

Ik twijfel.

Actie:
1. Ik bespreek het
met mijn docent
of iemand anders
die Nederlands
spreekt.
2. Ik besluit of ik de
app Zinsaccent
bestel.

Ik vind dat moeilijk.

Actie: ik bestel de
app Zinsaccent.

Ik twijfel.

Actie:
1. Ik bespreek het
met mijn docent
of iemand anders
die Nederlands
spreekt.
2. Ik besluit of ik de
app Vraagzinnen
bestel.

Ik vind dat moeilijk.
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Actie: ik bestel de
app Vraagzinnen.

Actie: ik bestel de
app Woordaccent.

Ik vind dat moeilijk.

Actie:
1. Ik bespreek het
met mijn docent
of iemand anders
die Nederlands
spreekt.
2. Ik besluit of ik de
app Woordaccent
bestel.

Ik twijfel.

Geen probleem.
Actie: geen.

Actie: ik bestel de
app Stomme -e.

Ik vind dat moeilijk.

Actie:
1. Ik bespreek het
met mijn docent
of iemand anders
die Nederlands
spreekt.
2. Ik besluit of ik de
app Stomme -e
bestel.

Ik twijfel.

Geen probleem.
Actie: geen.

Actie: ik bestel de
app Wisselend
woordaccent.

Ik vind dat moeilijk.

Actie:
1. Ik bespreek het
met mijn docent
of iemand anders
die Nederlands
spreekt.
2. Ik besluit of ik de
app Wisselend
woordaccent
bestel.

Ik twijfel.

Geen probleem.
Actie: geen.

Actie:
1. Ik bespreek het
met mijn docent
of iemand anders
die Nederlands
spreekt.
2. Ik besluit of ik
de apps voor de
medeklinkers die
ik moeilijk vind
bestel.

Ik twijfel.

Geen probleem.
Actie: geen.

Voorbeelden:
zie pagina 28.

Zijn er medeklinkers
waar ik problemen
mee heb? Komt een
medeklinker in mijn
eigen taal niet voor?

Actie:
1. Ik bespreek het
met mijn docent
of iemand anders
die Nederlands
spreekt.
2. Ik besluit of ik
de app /s/- aan
het begin van een
woord bestel.

Ik twijfel.

Geen probleem.
Actie: geen.

Voorbeeld:
straat, splinter.

Kan ik combinaties
met /s/- aan het begin van een woord
goed uitspreken?

/s/- aan het begin

Medeklinkers, cat. 2 Comibinaties, cat. 3

Er zijn klinkers die ik Er zijn medeklinkers Ik vind dat moeilijk.
moeilijk vind.
die ik moeilijk vind.
Actie: ik bestel de
Actie: ik bestel de
Actie: ik bestel
app /s/- aan het beapps voor de klinde apps voor de
gin van een woord.
kers die ik moeilijk
medeklinkers die ik
vind.
moeilijk vind.

Actie:
1. Ik bespreek het
met mijn docent
of iemand anders
die Nederlands
spreekt.
2. Ik besluit of ik
de apps voor
de klinkers die
ik moeilijk vind
bestel.

Ik twijfel.

Geen probleem.
Actie: geen.

Voorbeelden:
zie pagina 28.

Voorbeeld:
eLEKtrischelektriciTEIT.

Geen probleem.
Actie: geen

Voorbeeld:
KINd r n.

Zijn er klinkers waar
ik problemen mee
heb? Kan ik alle 16
klinkers maken?

Weet ik wanneer
het accent wisselt?

Voorbeeld:
Voorbeeld:
Ik kom NU naar huis. HUISarts.

Spreek ik de -e- in
een woordstuk
zonder accent uit
als stomme -e?

Voorbeeld:
U nog een kopje
KOFFIE?

Maak ik een accent
op een woordstuk?

Geef ik het belangrijkste woord een
accent?

Ga ik met mijn stem
omhoog op het
laatste woord?

Wisselend
woordaccent

Klinkers, cat. 4

Schwa of stomme -e

Zinsaccent

Vraagzinnen

Woordaccent

Klanken

Melododische aspecten, cat. 1

Beslisboom voor de uitspraak van het Nederlands - Wat vind ik moeilijk?

Actie: ik bestel de
app -/t/aan het eind
van een woord.

Ik vind dat moeilijk.

Actie:
1. Ik bespreek het
met mijn docent
of iemand anders
die Nederlands
spreekt.
2. Ik besluit of ik de
app -/t/ aan het
eind van een
woord bestel.

Ik twijfel.

Geen probleem.
Actie: geen.

Voorbeeld:
krant, loopt.

Kan ik combinaties
met - /t/ aan het
eind van een woord
goed uitspreken?

-/t/ aan het eind

5.		 Beslisboom
Spreek
Beter

Voorbeelden van
16 Nederlandse klinkers:

Voorbeelden van medeklinkers
die problemen kunnen geven:

Voorbeelden van
medeklinkercombinaties:

AA			 maan – manen
A			 man – mannen
EE			 been – benen
E			 pen – pennen
IE			 lief – lieve
I			 vis – vissen
OO			 zoon – zonen
O			 zon – zonnen
UU			 buur – buren
U			 bus – bussen
OE			 stoel – stoelen
EU			 leuk – leuke
OU/AU trouw – trouwen
			kauw – kauwen
UI			 sluit – sluiten
IJ/EI		 bijt – bijten
			feit – feiten
			 de – een – het

B – W		
B – P		
G – H		
G – K		
H – 		
R – L		
V – W		
NG – N

S-		
-T		

bal – wal
boot – poot
goed – hoed
gaas – kaas
haan – aan
rood – lood
vat – wat
ping – pin

stop – top
blaast – blaas
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6.

Uitleg over de apps, de categorieën en de series

Spreek
Beter

Wat is het doel van de apps?
Het doel van de SpreekBeter apps is om iedereen zelfstandig te laten werken aan zijn of haar individuele
uitspraakprobleem en daarbij zo lang als iemand dat wil te kunnen oefenen met dat aspect. Om te weten
wat iemand nodig heeft, is de beslisboom handig, maar het zal ook voorkomen dat de docent hoort dat er
extra oefening nodig is.

25 apps, vier categorieën
• Categorie 1 staat voor klemtoon - zinsaccent en intonatie. De eerste categorie is voor iedereen functioneel: deze aspecten zijn typerend voor het Nederlands en mensen moeten hiervan bewust gemaakt
worden.
• Categorie 2 staat voor medeklinkers. Categorie 2 zal afhankelijk van iemands moedertaal een functie
hebben. Zie hiervoor ook ‘Talen en hun specifieke problemen’ in deze brochure.
• Categorie 3 staat voor medeklinkercombinaties. De categorie medeklinkercombinaties is voor veel mensen van belang. Ook al kan iemand de s, t, r en de n uitspreken, dan wil dat nog niet zeggen dat hij ook
‘strand’ goed kan horen of zeggen.
• Categorie 4 staat voor klinkers. De categorie klinkers is ook voor iedereen nuttig. De klinkers zijn meestal voor het grootste deel onbekend, en hebben invloed op de spelling.

Welke serie oefeningen heeft iemand nodig?
Het kiezen welke serie oefeningen iemand nodig heeft kan op een aantal manieren:
• Via de beslisboom loopt iemand via ja/nee-vragen door het hele programma. Alle series die nu te koop
zijn komen erin voor.
• In de paragraaf ‘Talen en de specifieke problemen’ worden
veel voorkomende knelpunten in het Nederlands per taal
genoemd. Denk eraan dat niet iedere spreker van die taal
dezelfde problemen hoeft te hebben.
• Een docent of andere adviseur raadt een of meer series aan.

Aanwijzingen voor het gebruik van de apps
1. Elke app begint met de instructie. In de instructie worden
voorbeelden getoond van de verschillende vormen van luister- en spreekoefeningen.
2. Na de instructie volgen de oefeningen Luisteren 1 t/m 4. Door
de geluidsknop aan te raken als die gekleurd is, kan iemand
zo vaak naar ieder woord luisteren als hij wil. Het pijltje
rechtsonderaan betekent: ga verder. Het is ook mogelijk om
verder te gaan door naar rechts te swipen. Bij drie fouten of
minder kan iemand doorgaan met de volgende oefening. Het
is niet nuttig om al te lang door te gaan met luisteren, ook
niet als iemand meer dan drie fouten blijft maken. Het is handiger om na twee keer door te gaan met de spreekoefeningen
en eventueel later terug te komen bij luisteren.
3. Na luisteren volgt een serie naspreekoefeningen: Spreken 1
t/m 3. In deze oefeningen worden de woorden nagesproken.
Na het naspreken wordt eerst het voorbeeld en vervolgens de
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opname afgespeeld. Daarbij wordt steeds gevraagd of de gebruiker het goedvindt. Als hij het goedvindt
gaat hij verder, als hij het niet goed vindt herhaalt hij de oefening door ‘opnieuw’ te kiezen. Zo leert de
cursist om zichzelf te beoordelen en te verbeteren.
Bij de spreekoefeningen kan iemand ook zo vaak als hij wil luisteren. Inspreken kan door de knop met de
microfoon aan te raken. Door na het inspreken de knop microfoon nog een keer aan te raken, stopt de
opname. Het is niet nodig om te wachten tot de tijd afloopt.
Het pijltje links dat terugwijst betekent: opnieuw. Zo kan iemand het nog eens doen als hij niet tevreden is. Het pijltje naar rechts betekent: ga verder.
4. De laatste oefening: Spreken 4, is niet meer naspreken, maar spreken. De cursist hoort een vraag, herhaalt de vraag en geeft antwoord met een zin. Hij gebruikt daarbij de woorden uit de vraag. Bijvoorbeeld
op de vraag ‘Houdt u van kaas?’ kan iemand antwoorden ‘Ja, ik hou van kaas’.
Zo leren gebruikers van de app om zichzelf te beoordelen bij het spreken. Dit is de laatste stap voor de
toepassing van wat iemand geleerd heeft in de praktijk. Iemand heeft nu geleerd goed te luisteren naar
voorbeelden en naar zichzelf. Dit kan hij toepassen bij het voeren van gesprekken. Dan beoordeelt hij
zichzelf aan de hand van de gesprekpartner. Daardoor wordt de verstaanbaarheid steeds verbeterd.
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Bijlage 1. Inhoud SpreekBeter

Spreek
Beter

Klemtoon - Zinsaccent - Vraagintonatie
1
2
3
4

Woordaccent
Wisselend woordaccent
Zinsaccent
Vraagzinnen

Medeklinkers
11
12
13
14
15
16
17
18

B-P
B-W
G-H
G-K
H
NG-N
R-L
V-W

Medeklinkercombinaties
21 -T aan het eind van het woord
22 S- aan het begin van het woord

Klinkers
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

AA-A
EE-E
E-I
IE-I
OO-O
UU-U
EU-U
OE-UU
AU/OU-UI
EI/IJ-EE
Stomme e

De teksten van alle apps zijn ook te downloaden op www.spreekbeter.nl.
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Luisteren 3 Hoort u het accent op het eerste stuk? Lange woorden.
1 n diploma				11 j voetbalschoen
2 j afspreken			 12 j voorzitter
3 n discussie				13 n vanavond
4 j gisteren				14 j werkelijk
5 j kilometer			 15 j arbodienst
6 n politie				16 n combinatie
7 j mogelijk				17 j ziekenhuis
8 j rekening				18 n illustratie
9 j restaurant			19 n particulier
10 j huiseigenaar		 20 j avonddienst

Luisteren 2 Hoort u het accent op het eerste stuk? Korte woorden.
1 j vrijheid				11 j kamer
2 n kapot					12 n contact
3 j oordeel				13 j boodschap
4 j opstaan				14 j leeftijd
5 n papier				15 n ideaal
6 j aantal				16 n april
7 n apart					17 n misschien
8 n niveau				18 j centrum
9 j basis					19 n chauffeur
10 n centraal				20 j blijkbaar

Luisteren 1 Gelijk of ongelijk? U hoort twee woorden.
1 j actie				achter				11 n totaal		typisch
2 j goedkoop		advies				12 n vooral		vierkant
3 n aandacht		cursist				13 j poging		richting
4 j vanzelf			voorbij				14 n uitgang		geheim
5 n vandaag			dankbaar			15 n vliegtuig		gordijn
6 j hoeveel			elkaar				16 n ineens		invloed
7 n iemand			wanneer				17 j ruzie			schaduw
8 j kilo				juli					18 n toekomst kwartier
9 n woensdag		persoon				19 j leiding		maaltijd
10 n studie			succes				20 j lichaam		oorzaak

Luisteren

Gelijk of ongelijk?								 AAntal Auto (gelijk); Avond vanDAAG (ongelijk)
Hoort u het accent op het eerste stuk? ANTwoord (ja); stuDENT (nee)
Naspreken en terugluisteren.				HUISarts
Antwoord geven.								 Ben je geLUKkig? Nee, ik ben niet gelukkig.

Instructie

1 Oefeningen met het woordaccent

KLEMTOON - ZINSACCENT - VRAAGINTONATIE

Instructie
Gelijk of ongelijk accent?							 VEIlig – VEIligheid; (gelijk)
															KRItisch kriTIEK (ongelijk)
Hoort u het accent op het laatste woordstuk? kwaliTEIT (ja); NUTteloos (nee)
Naspreken en terugluisteren.						huiseigenaar
Antwoord geven.										Ben je sportief? Nee, ik ben niet sportief.

2 Oefeningen met wisselend woordaccent

Spreken 4 Vragen beantwoorden.
1 Heeft Nederland een koningin?
2 Is het bijna klaar?
3 Heb je een schoonmoeder?
4 Komen jullie morgen?
5 Hebben we nog chocomel?
6 Ben je al negentien?
7 Hou je van voetballen?
8 Gaat u al op vakantie?
9 Telefoneert u veel?
10 Hebben we geld genoeg?

Spreken 1 = Luisteren 2. Naspreken korte woorden. 		
Spreken 2 = Luisteren 3. Naspreken lange woorden.
Spreken 3 = Luisteren 4. Naspreken zinnen.

Spreken

Luisteren 4 Hoort u het accent op het eerste stuk? In zinnen.
1 j taxichauffeur
2 n gebruiksaanwijzing
3 n communicatie
4 j werkinstructie
5 n discriminatie
6 j arbeidsovereenkomst
7 n verkeersovertreding
8 j taakomschrijving
9 n persoonsgegevens
10 j inschrijfformulier
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Luisteren 4 Hoort u het accent op het laatste woordstuk? Lange woorden.
1 j bibliotheek
2 j maatschappij
3 n controleren
4 n financiën
5 n telefoneren
6 n maatschappelijk
7 n bibliothecaris
8 j financieel
9 j telefoon
10 j controleur

Luisteren 3 Hoort u het accent op het laatste woordstuk? Langere woorden.
1 j directeur					11 n noodzakelijk
2 n mechaniseren			 12 j democratie
3 n onpraktisch				13 n feliciteren
4 j internationaal			 14 n werkeloosheid
5 j document				15 n onduidelijkheid
6 j kwalitatief				16 n bovenaan
7 n installatie				 17 j cheffin
8 j effectiviteit				18 j arbeidsongeschikt
9 n weduwnaar				19 n zenuwachtig
19 n verkoudheid			 20 j experiment

Luisteren 2 Hoort u het accent op het laatste woordstuk? Korte woorden.
1 j bureaucratie				11 n koning
2 n bureaucratisch				12 j koningin
3 n administratie				 13 j abonnement
4 j administratief				 14 n abonneren
5 n organisatie					15 j journalist
6 n organiseren					16 j journalistiek
7 j productief					17 j efficiënt
8 j productiviteit				18 n efficiëntie
9 n verantwoordelijk			 19 n systematisch
10 n verantwoordelijkheid		 20 j systematiek

Luisteren 1 Gelijk of ongelijk accent? U hoort twee woorden.
1 n actie			actief					11 j automaat		automatisch
2 j inkoop		verkoop				12 j tevreden			tevredenheid
3 j eigenaar		tekenaar				13 n realistisch		realisatie
4 n tussen		tussenin				14 n politicus			politiek
5 n Afrika			Afrikaan				15 n modern			moderniseren
6 j eenzaam		 langzaam			 16 j demonstreren demonstratie
7 j moeilijk		moeilijkheid		17 j deskundig		deskundigheid
8 j toerist		toeristisch			18 n wetenschap		wetenschappelijk
9 j boodschap vriendschap			19 n elektrisch		elektriciteit
10 n advies		 adviseren			 20 j solliciteren		 sollicitatie

Luisteren

Luisteren 1 Gelijk of ongelijk accent? U hoort twee zinnen.
1 j Ik snap dat niet.				Ik snap dat niet.		
2 n Dat weet ik niet meer.		 Dat weet ik niet meer.
3 n Waar was je vanmorgen?		 Waar was je vanmorgen?
4 n Mijn portemonnee is weg. Mijn portemonnee is weg.
5 n Dat zeg ik liever niet.			 Dat zeg ik liever niet.
6 j Je pen ligt op tafel.			 Je pen ligt op tafel.
7 n Ik hou wel van vis.				Ik hou wel van vis.
8 n Hij is weer te laat.				Hij is weer te laat.
9 n Waar komt u vandaan?		 Waar komt u vandaan?
10 j Geef mij er ook één.			 Geef mij er ook één.
11 n Heb je vrijdag tijd?			 Heb je vrijdag tijd?
12 n Ik heb twee dochters.			Ik heb twee dochters.
13 j Geen melk in de thee.			 Geen melk in de thee.
14 n Twee januari begin ik.		 Twee januari begin ik.
15 j Ze heeft een baby.				Ze heeft een baby.
16 n Dit is mijn moeder.			 Dit is mijn moeder.
17 n Dat is 50 euro.					Dat is 50 euro.
18 n Heeft u even tijd?				 Heeft u even tijd?

Luisteren

Gelijk of ongelijk accent? 						 Ik wil wel koffie - Ik wil wel koffie (gelijk);
														Ik wil wel koffie - Ik wil wel koffie (ongelijk)
Hoort u een accent op het laatste woord? De thee is koud. (ja); De thee is koud. (nee)
Naspreken 											Ik wil koffie.
Zinnen met fouten.								Mijn oom is een aardige vrouw. Nee, mijn oom
														is een aardige man.

Instructie

3 Oefeningen met het zinsaccent

		

Spreken 4 Vragen beantwoorden.
1 Heb je een vriendin?
2 Bent u werkeloos?
3 Doet u een bedrijfscursus?
4 Hou je van wandelen?
5 Bent u de eigenaar?
6 Is dit praktisch?
7 Waar is de directeur?
8 Mag ik u feliciteren?
9 Is deze auto een automaat?
10 Waar is de administratie?		

Spreken 1 = Luisteren 2. Naspreken korte woorden. 		
Spreken 2 = Luisteren 3. Naspreken langere woorden.
Spreken 3 = Luisteren 4. Naspreken lange woorden.

Spreken
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Luisteren 4 Wat betekent de zin?
1 a Mijn boek ligt op tafel.					 a
2 b Je moet je schoenen opruimen.			 a
3 b Ga je morgen met de bus?				 a
4 a Ik moet vanmiddag naar de dokter. a
5 b Hassan komt uit Marokko.				a
6 a Mijn geld is nog thuis.					 a
7 b De winkel sluit om zes uur.				 a
8 b De verwarming is uit.						a
9 a Je moet het goede woord zeggen		 a
10 b Ga jij mee naar de stad?					a
niet mijn pen		 b
niet je sokken
b
niet vandaag?		 b
niet vanmorgen b
niet Said				b
niet mijn brood b
niet de bank		 b
niet het licht		b
niet het foute		 b
niet je broer			b

niet op de stoel			
niet aantrekken		
niet met de fiets?
niet naar de tandarts
niet uit Irak
niet op school
niet om vijf uur
niet aan
niet schrijven
niet naar school

Luisteren 3 Hoort u het accent op het laatste woord? Langere zinnen.
1 n Ik heb helemaal geen zin.
2 n Ik blijf maar vijf dagen.
3 j Ik houd van vlees, niet van vis.
4 n We hebben drie uur gefietst.
5 n Ik kan je niet helpen.
6 j Hij begon ineens te schreeuwen.
7 j Laten we hem morgen even bellen.
8 j Wat staat die radio vreselijk hard.
9 n Waar ga je met die doos naar toe?
10 n Die kleur staat je goed.
11 j Wil je nog koffie?
12 j Denk nou toch eens na!
13 j Wat een mooie bloemen!
14 j Rij je voorzichtig?
15 j Ik hou niet van dat soort woorden.
16 j Wat is het hier warm.
17 n Ik wil geen gekookte vis.
18 n Wat is het koud, vind je niet?
19 j Was ik maar in Spanje.
20 j Daar komt de bus naar Zaandam.

Luisteren 2 Hoort u een accent op het laatste woord? Korte zinnen.
1 j Ga je naar Londen?				 11 n Ik ben zo ziek geweest.
2 n Hij is niet zo arm.					 12 j Dat vond ik heel moeilijk.
3 j Wat een mooie poes!				13 n Dan ga je toch gewoon!
4 n Wat is dat voor geluid?			 14 j Ik voel me prima.
5 j Het regent hier altijd.			 15 j De supermarkt is goedkoper.
6 j Ik hou meer van zout.				16 n Ga maar gauw weg.
7 j Een kilo tomaten.					 17 j Om een uur of één.
8 j Wat heb je nodig?					 18 j Ik wil graag even opbellen.
9 n Hij gaat naar zijn eigen huis. 19 n Het toilet is alweer stuk.
10 j Mag ik even passeren?			20 n Dat hangt ervan af.

19 j Ik wil een dagkaart.			 Ik wil een dagkaart.
20 n Mijn ouders zijn in Turkije. Mijn ouders zijn in Turkije.

Nee, ...
Nee, ...
Nee, ...
Nee, ...
Nee, ...
Nee, ...
Nee, ...
Nee, ...
Nee, ...
Nee, ...

Luisteren 1 Gelijk of ongelijk? U hoort twee vraagzinnen.
1 j Ja?						Ja?						11 j In Amsterdam.			In Amsterdam.
2 n Koffie!				Koffie?				12 n Bij zijn moeder?		Bij zijn moeder.
3 j Morgen?				Morgen?				13 j Per vliegtuig.			Per vliegtuig.
4 j Nog één.				Nog één.				14 n De laatste?				De laatste.
5 j Naar boven.			 Naar boven.			 15 n Nu niet meer.			 Nu niet meer?
6 n In de tuin.			 In de tuin?			 16 j Het gaat niet. 			 Het gaat niet.
7 n De tandarts?		 De tandarts.		 17 n Een neef van hem.		 Een neef van hem?
8 j Zaterdag?			 Zaterdag?			 18 j Op mijn verjaardag. Op mijn verjaardag.
9 n Het is laat.			Het is laat?			19 n Positief?					Positief.
10 j Die kleine daar? Die kleine daar? 20 j Weggelopen.			 Weggelopen.

Luisteren

Gelijk of ongelijk?		 Suiker en melk? Suiker en melk? (gelijk);
							Suiker en melk? Suiker en melk. (ongelijk)
Hoort u een vraag? Een kopje koffie? (ja); Een kopje koffie. (nee)
Naspreken.				 Hoe laat is het?
Een vraag stellen.		 U wilt een ijsje. 		 Wat vraagt u? Mag ik een ijsje?

Instructie:

4 Oefeningen met vraagzinnen

Spreken 5 Zinnen met fouten.
1 Ik zit op een tafel.					
2 Een auto heeft twee wielen.
3 Poezen eten alleen brood.		
4 Drie maal drie is tien.				
5 Zout in de thee is lekker.			
6 Ik rook erg veel cola per dag.
7 Mijn moeder is leraar.				
8 Een hond heeft vijf poten.		
9 Van veel eten word je mager.
10 Ik zag het nieuws op de radio.

Spreken 1 = Luisteren 2. Naspreken korte zinnen. 		
Spreken 2 = Luisteren 3. Naspreken langere zinnen
Spreken 3 = Luisteren 4. Naspreken accent en betekenis.

Spreken
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Spreken 4 Vragen stellen
1 U zoekt het toilet.			
2 U wilt een kopje koffie. 			
3 U wilt een pond tomaten.		
4 U zoekt een bushalte.			
5 Vraag waar iemand woont.		
6 Vraag hoe iemand heet.			

Spreken 1 = Luisteren 2. Naspreken korte zinnen.
Spreken 2 = Luisteren 3. Naspreken langere zinnen.
Spreken 3 = Luisteren 4. Naspreken langere zinnen.

Spreken

Luisteren 4 Hoort u een vraag? Langere zinnen.
1 n U moet de instructies opvolgen.
2 j Heeft u een identiteitskaart?
3 n Dat is nu niet meer nodig.
4 j Gaat u nog met vakantie?
5 n Het is een groot probleem.
6 n De organisatie is niet geweldig.
7 j Mag ik uw identiteitsbewijs zien?
8 j Wat is uw burgerlijke staat?
9 j Kunt u uw geboortedatum zeggen?
10 j Wilt u dit formulier ondertekenen?

Luisteren 3 Hoort u een vraag? Langere zinnen.
1 j Kan ik hier pinnen?							 11 j
2 n U moet een nummertje trekken.			 12 j
3 j Gaan jullie trouwen?							 13 n
4 n Ik wil graag aangifte doen.					 14 j
5 j Weet u hier een geldautomaat?			 15 n
6 j Mag ik uw paspoort even zien?				 16 j
7 n Hier moet u een handtekening zetten. 17 n
8 n Als je klaar bent, zet je de machine uit. 18 n
9 n De teamleider geeft instructie.				 19 j
10 n Het is al kwart over twaalf.					 20 n
Weet u waar de nooduitgang is?
Kunnen wij iets afspreken?
U moet de computer afzetten.
Weet u de oplossing?
Het onderwijs is hier goed.
Kost de studie u veel tijd?
Mijn fiets is gisteren gestolen
Sorry, ik ben het niet met je eens.
Wat is er aan de hand?
We staan al lang op de wachtlijst.

Luisteren 2 Hoort u een vraag? Korte zinnen.
1 n Suiker en melk.							 11 n Ik werk hier.
2 j Koekje erbij?							12 j Jij werkt hier?
3 j Wacht eens even?						 13 n En mijn kinderen ook.
4 n Vierentwintig euro.					 14 j En je kinderen ook?
5 j Honderdtwintig euro?				 15 j De hele vakantie alleen regen?
6 n Morgenochtend.						 16 n De hele vakantie alleen regen.
7 j In Friesland?							 17 j Jullie stappen weer eens op?
8 n In Groningen.							 18 n Wij stappen maar weer eens op
9 n De buurman van mijn moeder.		 19 n En de volgende dag weer niet.
10 j De buurman van mijn moeder?		 20 j En de volgende dag weer niet?

U wilt weten hoe laat het is.		
Vraag iemand mee naar de film.		
Vraag waar het station is.		
Vraag hoe duur de vis is.		

Luisteren 2 Hoort u B of P? Korte woorden.
1 P poot			 11 P pakken
2 B bon		
12 B basis
3 B boek			 13 P lepel
4 P ploeg			 14 P open
5 P punt			 15 P pikken
6 B bus			 16 B gebit
7 P paar			 17 B bedrijf
8 B band			 18 B beneden
9 B beeld			 19 B blauwe
10 B bij				20 P pinpas

Luisteren 1 Gelijk of ongelijk? U hoort twee woorden.
1 n pot 		 bot			 11 n paarden 		 baarden
2 j part 		 part			 12 j borden 		 borden
3 n bed		 pet			 13 n banden 		 panden
4 j plan 		 plan			 14 j bezoek 		 bezoek
5 j prijs 		 prijs			 15 n parken 		 barken
6 n bang 		 pang			 16 n bellen 		 pellen
7 n bit 		 pit				 17 j banken 		 banken
8 j been 		 been			 18 n beren 		 peren
9 n brak 		 prak			 19 j bestaan 		 bestaan
10 j buurt
buurt			 20 n binnen 		 pinnen

Luisteren

Gelijk of ongelijk?						 boot – boot (gelijk); boot – poot (ongelijk)		
Hoort u B of P?							bouw (B)		pauw (P)
Naspreken en terugluisteren.		 banaan
Antwoord geven.						 Heb je betaald? Nee, ik heb nog niet betaald.

Instructie

1 Oefeningen met B – P

MEDEKLINKERS

7
8
9
10
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Spreken 4 Vragen beantwoorden.
1 Is dit belangrijk?
2 Past die broek je?
3 Heb je problemen?
4 Was dat de bedoeling?
5 Woont u in de buurt?
6 Begrijp je die zin?
7 Heeft u boodschappen gedaan?
8 Was het een prettig gesprek?
9 Heb je die brief gekregen?
0 Ben je bij de politie geweest?

Spreken 1 = Luisteren 2. Naspreken korte woorden. 		
Spreken 2 = Luisteren 3. Naspreken lange woorden.
Spreken 3 = Luisteren 4. Naspreken zinnen.

Spreken

Luisteren 4 Hoort u B of P? In zinnen.
1 B Dit is het begin.
2 B Dat is een goed boek.
3 B Blijkbaar heeft hij gelijk.
4 B Dat is een beetje lastig.
5 B We beginnen wat later.
6 B U wordt bedankt.
7 P Een persoonlijk gesprek.
8 P Dat is een positief resultaat.
9 B Ik moet even bellen.
10 P Hij heeft precies genoeg geld.

Luisteren 3 Hoort u B of P? Lange woorden.
1 P computer				11 P rapportage
2 B beeldscherm			 12 P prioriteit
3 P diploma					13 P praktijkles
4 B benzine					14 B bijvoorbeeld
5 B betekenis				15 P apparaat
6 B combinatie				16 B belangrijkste
7 P persoonlijk				17 B gebruiksaanwijzing
8 P accepteren				 18 P programma
9 B bedoeling				19 P percentage
10 P verpleging				20 B mobiliteit
bal - bal (gelijk); bal -wal (ongelijk)
bad (B); wat (W)
wil
Heb je een baan? Nee, ik heb geen baan.

Luisteren 3 Hoort u B of W?
1 W aanwijzing			 11 W
2 B beroepsziekte		 12 W
3 W woordenlijst		 13 W
4 B belangrijk			 14 B
5 B afbreekbaar			 15 B
6 B bespreking			 16 B
7 W kwaliteit				17 W
8 W waardeloos			 18 W
9 W voorwaarden		 19 W
10 B bijscholing			 20 B

Lange woorden.
gewelddadig
waarschijnlijk
werknemer
behandeling
betrekkelijk
onbruikbaar
werkoverleg
evenwichtig
waardering
hoofdbestuur

Luisteren 2 Hoort u B of W? Korte woorden.
1 W wil			 11 W wieden
2 W waar		 12 B bijten
3 B bed		 13 W winnen
4 W want		 14 B beide
5 B bier		 15 W woorden
6 B bord		 16 W wakker
7 W wok		 17 W werken
8 B been		 18 B bedden
9 B breed		 19 B gebeld
10 W wij			20 B blijven

Luisteren 1 Gelijk of ongelijk? U hoort twee woorden.
1 j wol			wol		11 j woelen		woelen
2 n bijt			wijd		12 j baarden		baarden
3 j bang			bang		13 n borden		worden
4 n bad			wat		14 n wassen		bassen
5 n wind			bind		15 j wonen		wonen
6 n baak			waak		16 j bloemen		bloemen
7 j week			week		17 n bikken		wikken
8 n wak			bak		18 n weten		beten
9 j beet			beet		19 n wonden		bonden
10 n best			west		20 j winnen		winnen

Luisteren

Gelijk of ongelijk? 					
Hoort u B of W?					
Naspreken en terugluisteren.
Antwoord geven.					

Instructie

2 Oefeningen met B – W
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Gelijk of ongelijk? 					
Hoort u een G of een H?			
Naspreken en terugluisteren.
Vragen beantwoorden.			

Instructie

goed – goed (gelijk); goed – hoed (ongelijk)
gaan (G); haan (H)		
gezond
Kun je hard lopen? Ja, ik kan heel hard lopen.

3 Oefeningen met G – H

Spreken 4. Vragen beantwoorden.
1 Hou je van wandelen?
2 Hebt u een rijbewijs?
3 Wil je een glas wijn?
4 Woont u in een benedenhuis?
5 Zijn de winkels dichtbij?
6 Welke letter komt na de AA?
7 Heeft u in het buitenland gewerkt?
8 Word je altijd zo gauw kwaad?
9 Weet u wat een woningbouwvereniging is?
10 Ben je bang voor beren?

Spreken 1 = Luisteren 2. Naspreken korte woorden.
Spreken 2 = Luisteren 3. Naspreken lange woorden.
Spreken 3 = Luisteren 4. Naspreken zinnen.

Spreken

Luisteren 4 Hoort u B of W? In zinnen.
1 W Wacht even!
2 W We gaan weer eens weg.
3 B Heb je bezoek?
4 B Ik bel je straks nog even.
5 B Het is een beetje koud buiten.
6 B De baby gaat in bad.
7 W Waarom doe je dat?
8 W Wel nee, dat is niet waar!
9 B Je kunt er beter niet aan beginnen.
10 B Dat bedrijf heeft veel banen in de bouw.

Lange woorden.
ongeval
gemeente
herinneren
gedachte
hoeveelheid
onmogelijk
onderhandelen
overhemd
organisatie
programma
Luisteren 4 Hoort u G of H? In zinnen.
1 H Heb je haast?
2 H Het is al heel laat.
3 G We gaan nu weg.
4 G Gaat uw gang.
5 H Loop niet zo hard!
6 G Dat glas is stuk.
7 G Gelukkig is het niet erg.
8 G De groente is al gewassen.
9 H Houd je van haring?
10 G Mag ik even iets vragen?

Luisteren 3 Hoort u G of H?
1 H huwelijk				11 G
2 H anderhalf			 12 G
3 H moeilijkheid		 13 H
4 H hetzelfde			 14 G
5 G gedurende			 15 H
6 H boekhouder			 16 G
7 H horeca				17 H
8 G goedemiddag		 18 H
9 G gezellig				19 G
10 H huishouden			 20 G

Luisteren 2 Hoort u G of H? Korte woorden.
1 G gek				11 G gebouw
2 H hun				12 G gesprek
3 H helft				13 H halen
4 G glas				14 H behouden
5 G grond				15 G begaafd
6 H heel				16 G gezicht
7 H hier				17 H houding
8 G groep				18 H honderd
9 H hart				19 G begin
10 G gezond			 20 G gewoon

Luisteren 1 Gelijk of ongelijk? U hoort twee woorden.
1 n gat		had			11 n gouden		houden
2 j hand		hand			12 n hokken		gokken
3 j gang 		gang			13 n gooien		hooien
4 n haar 		gaar			14 j hoorden		hoorden
5 n hek		gek			15 n hangen		gangen
6 j gauw		gauw			16 j huiden		huiden
7 j hoek		hoek			17 j gevoel		gevoel
8 j gast		gast			18 n gelden		helden
9 j grens		grens			19 j helpen		helpen
10 n heel		geel			20 n verhuizen verguizen

Luisteren
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gaas - gaas (gelijk); gaas - kaas (ongelijk)
gras (G); kras (K)
zacht
Eet u vaak gehakt? Nee, ik eet niet vaak gehakt.

Luisteren 1 Gelijk of ongelijk? U hoort twee woorden.
1 N gaan 			kaan			11 J teken			teken
2 J klad			klad			12 N kragen 		kraken
3 J boeg			boek			13 J geluid		geluid
4 J koop			koop			14 J kranten		kranten
5 N glas			klas			15 N lekken		leggen
6 J maak			maak			16 J hoogte		hoogte
7 N kaap			gaap			17 N krachten		grachten			
8 N kleed			gleed			18 N deken			degen		
9 N wiek			wieg			19 N klommen glommen
10 N golf			kolf			20 J zakken		zakken			

Luisteren

Gelijk of ongelijk? 					
Hoort u G of K?						
Naspreken en terugluisteren.		
Antwoord geven.						

Instructie

4 Oefeningen met G – K

Spreken 4 Vragen beantwoorden.
1 Houdt u van groente?
2 Doe je het huishouden?
3 Wat is het tegengestelde van “hoog”?
4 Hoort u graag harde muziek?
5 Heeft u genoeg geld?
6 Weet u wat ‘hagelslag’ is?
7 Heeft u handschoenen?
8 Hou je van de herfst?
9 Heeft u mooie herinneringen?
10 Eet je veel gehakt?

Spreken 1 = luisteren 2. Naspreken korte woorden. 		
Spreken 2 = luisteren 3. Naspreken lange woorden.
Spreken 3 = luisteren 4. Naspreken zinnen.

Spreken

Lange woorden.
geschiedenis		
gezondheid		
achtergrond		
begrijpen			
belangrijk			
gelegenheid			
opmerking		
koningin
gedachten		
zorgvuldig

Spreken 4. Vragen beantwoorden.
1 Kunt u goed koken?
2 Bent u gelukkig?
3 Heeft u grijs haar?
4 Houdt u van gezelligheid?
5 Eet u gezond?
6 Heeft u genoeg geld?

Spreken 1 = Luisteren 2. Naspreken korte woorden.
Spreken 2 = Luisteren 3. Naspreken lange woorden.
Spreken 3 = Luisteren 4. Naspreken zinnen.

Spreken

Luisteren 4 Hoort u G of K? In zinnen.
1 G Dat is geweldig.
2 G Geef maar hier.
3 G Is het genoeg?
4 G Heeft u nog vragen?
5 K Neem me niet kwalijk.
6 K Dat zou wel kunnen kloppen.
7 G De groeten aan uw vrouw.
8 K De kosten zijn voor mij.
9 K Word nou niet kwaad!
10 G Je moet het goed begrijpen.

Luisteren 3 Hoort u G of K?
1 G augustus			 11 G
2 K conducteur			 12 G
3 G gezellig				13 G
4 G gemeente			14 G
5 G gisteravond			15 K
6 K contact				16 G
7 G beschrijven			 17 K
8 G geweldig				18 K
9 K bespreking			 19 G
10 G geleden				20 G

Luisteren 2 Hoort u G of K? Korte woorden.
1 K haak						11 K klimmen
2 G gauw						12 G genoeg
3 G zacht						13 G liggen
4 G vraag						14 G groeien
5 K ziek						15 K slikken
6 G zeg						16 K keuken
7 G gaat						17 K kloppen
8 K kleur						18 G vliegen
9 G groep						19 G rustig
10 K kindje					20 G grappig
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Eet u veel groene groente?
Gebruik je veel kracht?
Vliegt u graag?
Bent u in augustus jarig?

aan - aan (gelijk); aan - haan (ongelijk)
haaien (H, ja); aaien (geen H, nee)
hand
Heeft u honger? Ja, ik heb honger.

Luisteren 2 Hoort u een H in het woord? Korte woorden.
1 j hand				11 j hopen
2 n oud				12 j hangen
3 j hoek				13 j houden
4 j half				14 n eigen
5 n oor				15 j helemaal
6 n aan				16 j helpen
7 j heel				17 j behoren
8 j hoog				18 j hoeveel
9 j hoest				 19 n eigenlijk
10 n eeuw				20 j gehakt

Luisteren 1 Gelijk of ongelijk? U hoort twee woorden.
1 n ei		hei				11 j hozen		hozen
2 j haan haan				12 n huilen		uilen
3 n hoor oor				13 j allen			allen
4 j hals hals				14 n erkennen herkennen
5 n uur huur				15 n aten			haten
6 n haak aak				16 j hekken		hekken
7 n els		hels				17 n haaien		aaien
8 j eet eet				18 n hoge			ogen
9 n heg eg					19 n azen			hazen
10 n eer heer				20 j hoeken		hoeken

Luisteren

Gelijk of ongelijk?						
Hoort u een H in het woord? 		
Naspreken en terugluisteren.		
Antwoord geven.						

Instructie		

5 Oefeningen voor de H

7
8
9
10

Spreken 4 Vragen beantwoorden.
1 Heeft u een horloge?
2 Houdt u van sport?
3 Moet u weleens huilen?
4 Heeft u een huurhuis?
5 Is het herfst?
6 Halen jullie ons op?
7 Heeft u een zwarte hond?
8 Kent u iemand die Hans heet?
9 Heeft u in het hotel geslapen?
10 Heeft u een hekel aan regen?

Spreken 1 = Luisteren 2. Naspreken korte woorden.
Spreken 2 = Luisteren 3. Naspreken lange woorden.
Spreken 3 = Luisteren 4. Naspreken zinnen.

Spreken

Luisteren 4 Hoort u een H in het woord? In zinnen.
1 j Hoe weet je dat?
2 j Waar gaat u heen?
3 j Ik heb honger.
4 n Niet zo hard lopen.
5 n We eten rundvlees.
6 n Je moet even langskomen.
7 j Heb je hulp nodig.
8 j Hoeveel kost dat huis?
9 n Dit is evenveel als de vorige.
10 j We moeten ons haasten.

Luisteren 3 Hoort u een H in het woord? Lange woorden.
1 j behandelen			 11 j huishouden
2 n allemaal				12 j bushalte
3 j hoeveelheid			 13 j onbehoorlijk
4 n eindelijk				14 j hartstikke
5 j anderhalf			 15 j hoofdbureau
6 j overheid				16 j huwelijk
7 j herinneren			 17 n waarschijnlijk
8 n helemaal				18 j verhuren
9 j historisch			 19 j herstellen
10 n inderdaad			 20 j elfhonderd
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ping - ping ping – pin
mening (NG) menen (N)
rekening
Kun je zingen? Nee, ik kan niet zingen

Luisteren 3 Hoort u NG of N? Lange woorden.
1 N		machine			11 N		vanavond
2 NG herinnering		 12 NG aanraking
3 NG plotseling		 13 NG langdurig
4 NG belangrijk		 14 N		 instituut
5 N		internet			15 NG kortsluiting
6 NG betaling			16 N		nieuwsgierig
7 N		natuurlijk		17 NG voorlichting
8 NG omgeving		 18 N		 klantvriendelijk
9 N		eventjes			19 N		faillissement
10 N		inmiddels		20 N		minderheden

Luisteren 2 Hoort u NG of N? Korte woorden.
1 NG lang				11 N		tonen
2 NG jong				12 NG hangen
3 N		baan				13 N		wonen
4 NG zang				14 NG uitgang
5 N		toon				15 NG sluiting
6 NG gang				16 NG Engelse
7 NG breng				17 N		steunen
8 NG spring			18 N		rennen
9 NG tong				19 N		alleen
10 NG kleding			 20 NG keuring

Luisteren 1 Gelijk of ongelijk? U hoort twee woorden.
1 j ging		ging				11 n leunen		leuning
2 j tien		tien				12 j korting		korting
3 n zong		zon				13 n longen		lonken
4 j wang		wang				14 j vinger		vinger
5 n eng		en					15 n bange			bannen
6 n van		vang				16 j dingen		dingen
7 j slang		slang				17 j poging		poging
8 n hang		Han				18 n keuren		keuring
9 n zin			zing				19 n lenen			lening
10 j behang behang			20 n vingen		vinken

Luisteren

Gelijk of ongelijk? 						
Hoort u NG of N?						
Naspreken en terugluisteren. 		
Antwoord geven.						

Instructie

6 Oefeningen met NG – N

Gelijk of ongelijk 						
Hoort u R of L?							
Naspreken en terugluisteren.
Antwoord geven.						

Instructie

7 Oefeningen met R – L
lood – lood (gelijk); lood – rood (ongelijk)
rest (R)		 lest (L)
slaap
Heb je betaald? Ja, ik heb betaald.

Spreken 4 Vragen beantwoorden.
1 Heb je tien vingers?
2 Ben je bang voor dieren?
3 Heb je een lange gang in huis?
4 Houd je van mooie kleding?
5 Loop je langzaam?
6 Heb je een gouden ring?
7 Vind je geld belangrijk?
8 Loop je vaak langs winkels?
9 Heb je een rekening bij de bank?
10 Zijn jongens banger dan meisjes?

Spreken 1 = Luisteren 2. Naspreken korte woorden. 		
Spreken 2 = Luisteren 3. Naspreken lange woorden.
Spreken 3 = Luisteren 4. Naspreken zinnen.

Spreken

Luisteren 4 Hoort u NG of N? In zinnen
1 NG Je jas hangt daar
2 N		 Ik ben dol op honden.
3 NG Vroeger was ze nog jong.
4 NG Waar is de rekening?
5 NG De lengte is vier meter.
6 N		 Wij gaan ’s middags weg.
7 NG Brengen jullie je boek mee?
8 NG De sluiting is kapot.
9 N		 Steek je hand maar omhoog.
10 NG Dit is heel belangrijk.
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Lange woorden.
bankrekening
gezelschap
legitimatie
repareren
geluidloos
kapitalistisch
kritiseren
moeilijkheid
besluiteloos
demonstratie

Luisteren 4 Hoort u R of L? In zinnen.
1 R Kijk eens rond.
2 L Wat een lawaai.
3 L Dit lijkt wel goed.
4 R Heb je zin in iets fris?
5 L Dat lukt toch nooit!
6 R Hier is het rustig.
7 R Nou gaat het regenen.
8 L Laat dat even liggen.
9 R Ik vind het prima.
10 L Heeft u last van ons?

Luisteren 3 Hoort u R of L?
1 L kwaliteit				 11 R
2 R productie			 12 L
3 R administratie		 13 L
4 L nationaal			 14 R
5 R concentratie		 15 L
6 L bewusteloos		 16 L
7 R instructeur			 17 R
8 R rijbewijs				18 L
9 L bibliotheek			 19 L
10 L buitenland			 20 R

Luisteren 2 Hoort u R of L? Korte woorden.
1 L voel				 11 L vallen
2 R rood				12 R krachten
3 R rijk				13 R beroven
4 L leuk				14 R spreken
5 R rijst				15 L geluid
6 R krant				16 R rustig
7 L blijf				17 L lieten
8 L kalm				18 L lichten
9 L leeg				19 L fluiten
10 R prijs				20 L plaatsen

Luisteren 1 Gelijk of ongelijk? U hoort twee woorden.
1 j laat laat			11 n halen			haren
2 n los		ros			12 n rijmen		lijmen
3 j meel meel			13 j gelijk			gelijk
4 j raam raam			14 j roken			roken
5 n raad laat			15 n spelen		speren
6 j heer heer			16 j wakker		wakker
7 n maar maal			17 n lukken		rukken
8 j leeg leeg			18 n vielen			vieren
9 j rijd rijd			19 j lastig			lastig
10 n paar paal			20 j regen			regen

Luisteren

wat - wat (gelijk); wat - vat (ongelijk)
vat (V); wat(W)
wit
Hou je van vis? Ja, ik hou van vis,

Luisteren 1 Gelijk of ongelijk? U hoort twee woorden.
1 n waak 		vaak			11 j wekken		wekken
2 j veen		veen			12 n vinden		winden
3 j werf		werf			13 n volle			wollen
4 n vaart		waard		14 j vitten		vitten
5 n vier		wier			15 j wijven		wijven
6 j vel			vel				16 n wallen		vallen
7 n vast		wast			17 n wakken		vakken
8 j werk		werk			18 j wegen		wegen
9 n wijf		vijf			19 j vinger		vinger
10 n wacht vacht			20 n winnen		vinnen

Luisteren

Gelijk of ongelijk? 					
Hoort u V of W?						
Naspreken en terugluisteren.		
Antwoord geven.						

Instructie

8 Oefeningen met V – W

Spreken 4 Vragen beantwoorden
1 Houd je van brood?
2 Slaap je graag lang?
3 Houd je van lezen?
4 Welke kleur heeft de lucht?
5 Wat komt er na de drie?
6 Welke letter vind je moeilijk?
7 Heb je een rijbewijs?
8 Kun je autorijden?
9 Is dit goed geregeld?
10 Houd je van reizen?

Spreken 1 = Luisteren 2. Naspreken korte woorden. 		
Spreken 2 = Luisteren 3. Naspreken lange woorden.
Spreken 3 = Luisteren 4. Naspreken zinnen.

Spreken
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Spreken 4 Vragen beantwoorden.
1 Ken je dat woord?
2 Ben je boven de vijftig?
3 Welk cijfer komt na de vier?
4 Waait het vandaag hard?
5 Woon je in de stad?
6 Ga je in de winter met vakantie?

Spreken 1 = luisteren 2. Korte woorden
Spreken 2 = luisteren 3. Lange woorden
Spreken 3 = luisteren 4. In zinnen

Spreken

Luisteren 4 Hoort u V of W? In zinnen.
1 W Het waait heel hard.
2 V Ik heb liever kip.
3 V Hij komt vanavond.
4 V Ik hou niet van voetbal.
5 W Waar woon je?
6 V Neem je vriendin maar mee.
7 W De wedstrijd is afgelopen.
8 W Dat moet in de was.
9 V Ik heb dat al vaker gezegd.
10 W We wachten nog twee minuten.

Luisteren 3 Hoort u V of W? Lange woorden.
1 V hoeveelheid				11 V vluchteling
2 W waarschijnlijk			 12 W werkelijkheid
3 W trouwens				13 V ervaring
4 W warmwaterkraan		 14 W schaduwen
5 V voldoende				15 V vervolgens
6 W winkelwagen			 16 V morgenavond
7 V vergelijken				17 V verschrikkelijk
8 V verjaardag				18 V vijfendertig
9 V eventueel				19 V verschillend
10 W samenwerken			 20 W tegenwoordig

Luisteren 2 Hoort u V of W? Korte woorden.
1 W wit				11 V vijftig
2 V vis					12 V vliegen
3 W wijd				13 W waren
4 W waar				14 W weekend
5 V vanaf				15 V voelen
6 W want				16 V vriendin
7 W welk				17 W waardoor
8 V veel				18 V vertellen
9 W weer				19 V voorbeeld
10 V vlak				20 V vreselijk

Weet je wat ‘twijfelen’ betekent?
Ga je vaak met het vliegtuig?
Heb je veel vrienden?
Willen jullie nog lang blijven?

Gelijk of ongelijk?
		
Hoort u een T aan het eind?		
Naspreken en terugluisteren
Antwoord geven					

blaast - blaast (gelijk); blaast - blaas (ongelijk)
slaapt (-T); slaap (geen T)
beeld
Eet je gezond? Nee, ik eet niet gezond.

Luisteren 2 Hoort u een T aan het eind? Korte woorden.
1 T beeld			 11 T fluistert
2 T helpt			 12 T toekomst
3 T kraakt		 13 - verdwijn
4 - stof			 14 - schilder
5 T beest			 15 T antwoord
6 - vraag			 16 - verhaal
7 T schrijft		 17 T duizend
8 - vlieg			18 T zeehond
9 T lacht			 19 T bezwaard
10 - straal			20 T bijeenkomst

Luisteren 1 Gelijk of ongelijk? U hoort twee woorden.
1 j rust			rust			11 j dienst		dienst
2 n haas			haast			12 j opschrift		opschrift
3 n gast			gas			13 n verban		verband
4 n toch			tocht			14 n betaald		betaal
5 j zacht			zacht			15 n verkeer		verkeerd
6 n mark			markt			16 j vanavond vanavond
7 n boord			boor			17 j procent		procent
8 j kaart			kaart			18 n vervelen		vervelend
9 j rond			rond			19 j niemand		niemand
10 j nacht			nacht			20 j gedicht		gedicht

Luisteren

L 1			
L 2,3,4
S 1,2,3
S 4 		

Instructie

1 Oefeningen met -T aan het eind van een woord

MEDEKLINKERCOMBINATIES

7
8
9
10
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Spreken 4 Vragen beantwoorden.
1 Vind je blond haar mooi?
2 Kookt jouw vriend thuis het eten?
3 Vind je dat boek interessant?
4 Heeft hij last van zijn hart?
5 Heb je thuis een hond?
6 Hou je van taart?
7 Ga je vaak naar de markt?
8 Woont u in het buitenland?
9 Ga je wel eens naar het strand?
10 Ken jij iemand die veel geld heeft?

Spreken 1 = Luisteren 2. Naspreken korte woorden.
Spreken 2 = Luisteren 3. Naspreken lange woorden.
Spreken 3 = Luisteren 4. Naspreken zinnen.

Spreken

Luisteren 4 Hoort u een T aan het eind? In zinnen.
1 T Doe de deur dicht.
2 T Is het al licht?
3 T Hè wat vervelend.
4 T Deze week lukt het niet meer.
5 - Waar zijn de stukken?
6 - Voor die baan heb je diploma’s nodig.
7 T De helft is voor mijn vriend.
8 T Pas op je hoofd!
9 - Is zij nog steeds je vriendin?
10 T Dat heb ik al honderd keer gezegd!

Luisteren 3 Hoort u een T aan het eind? Lange woorden.
1 T boekenkast			11 - verzorgingshuis
2 T argument			12 - besluiteloos
3 - operatie				13 - vriendschappelijk
4 - noodzakelijk		 14 - statistiek
5 T ingewikkeld			 15 T wereldkaart
6 T schilderkunst		 16 T geconcentreerd
7 - standplaats			17 T rommelmarkt
8 - regenachtig			18 T minister-president
9 - isoleren				19 - plaatskaartje
10 T interessant			 20 T nieuwjaarsfeest
stop – stop (gelijk); stop – top (ongelijk)
sprak (ja); prak (nee)
spreken
Hou je van sport? Ja, ik hou van sport.

Luisteren 3 Hoort u een S aan het begin van het woord? Lange woorden.
1 j schoonmaker			 11 j schreeuwen
2 n waarschijnlijk			 12 j schriftelijke
3 j smakelijk				13 n flexibiliteit
4 j speciaal					14 j spaargeld
5 n praktijkles				15 j schitterend
6 j schilderen				16 n prestatie
7 j stagiaire					17 n tenminste
8 n procedure				18 j stichting
9 n groepsleider			 19 n traditioneel
10 j scheiding				20 j schuldeiser

Luisteren 2 Hoort u een S aan het begin van het woord? Korte woorden.
1 j slaap					11 j slechte
2 j schaal				12 j sporten
3 n trappen				13 j scherpe
4 j sprong				14 n flessen
5 n prijs					15 n rustig
6 j schuld				16 n tijdens
7 j steen					17 j strepen
8 j schrijf				18 j schieten
9 n vlak					19 j stille
10 j steeds				20 j schrikken

Luisteren 1 Gelijk of ongelijk? U hoort twee woorden.
1 j stof			stof			11 n spreken		preken
2 n scheef		geef			12 j schrijven		schrijven
3 n sok			stok			13 n loten			sloten
4 j schoon		schoon		14 j straten		straten
5 j slaan			slaan			15 j slechte		slechte
6 n stak			tak			16 n stemmen temmen
7 n tand			stand			17 n malle			smalle
8 j straks		straks		18 j splitten		splitten
9 j stroom		stroom		19 j schuren		schuren
10 j streng		streng		20 n stukje		tukje

Luisteren

Gelijk of ongelijk?						
Hoort u een S aan het begin?		
Naspreken en terugluisteren.		
Antwoord geven.						

Instructie

2 Oefeningen met de S- aan het begin van het woord
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Gelijk of ongelijk? 					
Hoort u AA of A?						
Naspreken en terugluisteren.		
Antwoord geven.						

Instructie

maan - maan (gelijk); maan - man (ongelijk)
kaas (AA); was (A)
maand
Woont u in Haarlem? Ja, ik woon in Haarlem.

1 Oefeningen met AA – A

KLINKERS

Spreken 4 Vragen beantwoorden.
1 Slaapt u goed?
2 Spreekt u Spaans?
3 Snap jij er wat van?
4 Ga je mee naar het strand?
5 Kijk je naar sport op de TV?
6 Kent u dit systeem?
7 Stuurt u het vandaag op?
8 Heeft u nog spaargeld?
9 Weet je wiens schuld dit is?
10 Gaat u graag naar school?

Spreken 1 = Luisteren 2. Naspreken korte woorden. 		
Spreken 2 = Luisteren 3. Naspreken lange woorden.
Spreken 3 = Luisteren 4. Naspreken zinnen.

Spreken

Luisteren 4 Hoort u een S aan het begin van het woord? In zinnen.
1 n Pak je fiets eens.
2 j Het is jouw schuld.
3 j Ik schrik er van.
4 j Het schiet niet op.
5 j Wat staat hier?
6 n Ik had hem net nog.
7 j We eten vanavond sla.
8 j Heb je er spijt van?
9 n Wat ben je rustig.
10 j Dat was niet slim!

		

Luisteren 4 Hoort u AA of A? In zinnen.
1 Ik heb alles.
2 Ik versta u niet.
3 Het maakt niet uit.
4 Wilt u nu betalen?
5 Wacht even op me!
6 Hij is politieagent.
7 Nog een half uur.
8 Daarna kun je gaan.
9 Vanaf volgende week.
10 Is het salaris goed?

Luisteren 3 Hoort u AA of A? Lange woorden.
1 AA		inbraak				11 A		natuurlijk
2 AA		examen				12 AA		maandsalaris
3 AA		agenda				13 AA		organisatie
4 AA		resultaat			14 A		belasting
5 A		absoluut				15 AA		waarschuwen
6 A		afdeling				16 A		activiteit
7 AA		namelijk				17 A		anderhalf
8 A		vasthouden			18 A		verwarming
9 A		wandelen			19 A		belangstelling
10 AA		reageren				20 AA		nationaliteit

Luisteren 2 Hoort u AA of A? Korte woorden.
1 AA maand				11 A		nacht
2 A		land				12 A		plan
3 AA		draai				13 A		bank
4 AA		naast				14 AA		basis
5 A		gast				15 AA		datum
6 AA		vaak				16 A		halve
7 A		kast				17 A		tante
8 AA		smaak			18 AA		water
9 A 		markt				19 AA		geraakt
10 A		was				20 AA		daarom

Luisteren 1 Gelijk of ongelijk? U hoort twee woorden.
1 j pas pas			11 j samen		samen
2 n mand maand		12 j papier		papier
3 j zaak zaak			13 n wakker		waker
4 j gaan gaan			14 j balpen		balpen
5 n gat gaat			 15 n baantje
bandje
6 n slaap slap			16 n latten		laten
7 n nam naam			17 j vandaar		vandaar
8 j taal taal			18 j daarin		daarin
9 j raak raak			19 j taken			taken
10 j lag		lag				20 j asbak			asbak

Luisteren
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been - been (gelijk); been - ben (ongelijk)
been (EE); of ben (E)
beetje
Heb je een pen? Ja, ik heb een pen.

Luisteren 1 Gelijk of ongelijk? U hoort twee woorden.
1 n lees		les				11 n stekken		steken
2 j speel		speel			12 j stelen		stelen
3 j bed		bed			13 n weken		wekken
4 j weeg		weeg			14 j leken			leken
5 j heet		heet			15 j schellen		schellen
6 n gen		geen			16 j weten		weten
7 n peer 		per			17 n netten		neten
8 n met		meet			18 n schepen		scheppen
9 j mest		mest			19 j wegen		wegen
10 j beek		beek			20 j pennen		pennen

Luisteren

Gelijk of ongelijk?						
Hoort u EE of E? 		 				
Naspreken en terugluisteren.
Antwoord geven.						

Instructie

2 Oefeningen met EE – E

Spreken 4 Vragen beantwoorden. 		
1 Wat is uw woonplaats?
2 Ga je vaak naar de markt?
3 Heeft u een afspraak?
4 Is uw werk gevaarlijk?
5 Gaat u examen doen?
6 Gaat het alarm af?
7 Wat is uw achternaam?
8 Moet ik aangifte doen?
9 Zijn diploma’s belangrijk?
10 Wat is de langste dag?

Spreken 1 = Luisteren 2. Naspreken korte woorden. 		
Spreken 2 = Luisteren 3. Naspreken lange woorden.
Spreken 3 = Luisteren 4. Naspreken zinnen.

Spreken

Spreken 5 Vragen beantwoorden.
1 Heb je een gele trui?
2 Weet je hoe je buurman heet?
3 Eet je veel vlees?
4 Werk je in het centrum?
5 Heb je een hekel aan regen?
6 Hoeveel dagen heeft december?

Spreken 1 = Luisteren 2. Naspreken korte woorden. 		
Spreken 2 = Luisteren 3. Naspreken lange woorden.
Spreken 3 = Luisteren 4. Naspreken zinnen.

Spreken

Luisteren 4 Hoort u EE of E? In zinnen.
1 E		 Ga je naar bed?
2 E		 Ik vind het best.
3 EE		 Dat weet ik niet.
4 E		 Hij moet nu weg.
5 EE		 Geef mij er maar een.
6 EE		 Hoe heet zij?
7 E		 Mag ik je pen?
8 EE		 Je moet dit even lezen.
9 EE		 Mag het ietsje meer zijn?
10 EE		 Hij heeft twee kinderen.

Luisteren 3 Hoort u EE of E? Lange woorden.
1 EE		afspreken			11 E		vestiging
2 E		bedenken			12 EE		regelmatig
3 E		benzine				13 EE		omgeving
4 E		betrekkelijk			14 E		nadenken
5 EE		stadsdeel			15 E		beltegoed
6 EE		definitief			16 E		bestemming
7 E		wettelijk				17 E		kennismaken
8 E		zelfstandig			18 EE		hoeveelheid
9 E		vertellen				19 EE		tweelingen
10 E		herkennen			20 E		rechtsgeldig

Luisteren 2 Hoort u EE of E? Korte woorden.
1 E		mes					11 EE		eten
2 EE		feest					12 EE		gele
3 E		welk					13 E		leggen
4 E		heb					14 EE		beetje
5 EE		leeg					15 E		extra
6 EE		eens					16 EE		mening
7 E		geld					17 E		brengen
8 E		bel					18 EE		systeem
9 EE		geen					19 E		opletten
10 E		elke					20 E		nergens
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Heb je veel geld?
Ga je deze week nog verder?
Vlieg je heen en weer?
Ken je de regels van tennis?

pit - pit (gelijk); pit - pet (ongelijk)
les (E); dik (I)
kist
Heb je een bed? Ja, ik heb een bed.

Luisteren 2 Hoort u E of I? Korte woorden.
1 I kist			 11 I winnen
2 E zet			12 I printen
3 I blik			 13 I bidden
4 E bel			 14 E herstel
5 I stil			15 E lessen
6 E slecht			16 I slimme
7 E kent			 17 E bekend
8 E erg			18 I gezicht
9 E best			19 I drinken
10 E leggen		 20 E lekker

Luisteren 1 Gelijk of ongelijk? U hoort twee woorden.
1 n mes			mis			11 j wiggen		wiggen
2 j den			den			12 n likken			lekken
3 j kwik			kwik			13 n pennen		pinnen
4 n lig				leg				14 n misten		mesten
5 j bits			bits			15 j zitten		zitten
6 j wel			wel			16 j deppen		deppen
7 n in				en				17 n stikken		stekken
8 j spel			spel			18 n hekken		hikken
9 j prins			prins			19 n minnen		mennen
10 j vlek			vlek			20 j scheppen scheppen

Luisteren

Gelijk of ongelijk					
Hoort u E of I?						
Naspreken en terugluisteren.
Antwoord geven.					

Instructie

3 Oefeningen met E – I

7
8
9
10

Spreken 4 Vragen beantwoorden.
1 Heb je witte kleren?
2 Lust je vette vis?
3 Heb je een bril?
4 Weet jij een recept voor kip?
5 Is dat een nieuwe pen?
6 Heb je een pinpas?
7 Wil je vanmiddag mee naar de film?
8 Heb je veel vriendinnen?
9 Is het een schriftelijk examen?
10 Heb je een kleurenprinter?

Spreken 1 = Luisteren 2. Naspreken korte woorden.
Spreken 2 = Luisteren 3. Naspreken lange woorden.
Spreken 3 = Luisteren 4. Naspreken zinnen.

Spreken

Luisteren 4 Hoort u E of I? In zinnen.
1 I Het begin is goed.
2 E Hij moet snel weer weg.
3 I Zij zit in de stoel.
4 E Wat lekker zeg!
5 E Hoor je de bel?
6 I Ik neem mijn pillen in.
7 E Leg de pen maar op tafel.
8 E Wat een mooi vest.
9 I Eerste straat links.
10 I Ik zoek mijn bril.

Luisteren 3 Hoort u E of I? Lange woorden.
1 I kinderachtig		 11 I integratie
2 I onzichtbaar			 12 I arbeidsplicht
3 E welterusten			 13 E preventie
4 E dezelfde				14 I meningsverschil
5 I regering				15 E ontzettend
6 E zelfstandig			 16 E eindexamen
7 I vanmiddag			 17 I bedoeling
8 I schriftelijk			 18 I gemiddeld
9 E beeldscherm		 19 E geldigheidsdatum
10 I kleurenprinter		 20 I linkshandig
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Gelijk of ongelijk 					
Hoort u IE of I						
Naspreken en terugluisteren
Antwoord geven					

vies - vies (gelijk); vies - vis (ongelijk)
wiet (IE), wit (I)
schip
Vind je kinderen lief? Ja, ik vind kinderen lief.

Luisteren 3 Hoort u IE of I? Lange woorden.
1 I		internet				11 IE		sigaretten
2 IE		politie				12 IE		positie
3 IE
bibliotheek			 13 I		 onmiddellijk
4 I		 levensmiddelen 14 I		 middelbaar
5 IE		justitie 				15 IE		nieuwsbrief
6 I		vluchteling 			16 I		interessant
7 I		verschrikkelijk		17 IE		fantastisch
8 IE		subsidie				18 I		ontwikkelingssamenwerking
9 I		stichting				19 IE		ziekenhuisdirecteur
10 IE		 situatie				 20 IE		 vriendendienst

Luisteren 2 Hoort u IE of I? Korte woorden.
1 I		schip			11 IE		manier
2 IE		ziek			12 I		inderdaad
3 I		min			13 IE		iedereen
4 I		dik			14 I		liggen
5 IE		fiets			15 IE		Belgisch
6 I		ding			16 IE		koffie
7 IE		iets			17 I		middag
8 I		licht			18 I		mening
9 I		stil			19 I		dinsdag
10 IE		niet			20 IE		zestien

Luisteren 1 Gelijk of ongelijk? U hoort twee woorden.
1 n liep lip				11 j liegen			liegen
2 n wieg wig			12 j vinden		vinden
3 j tien tien			13 n willen			wielen
4 j mis mis			14 j kinderen		kinderen
5 n diep dip			15 n achttien		achting
6 j kies kies			16 n pieken		pikken
7 j wit wit			17 j kiespijn		kiespijn
8 n fris fries			18 n gebied		gebit
9 j lief lief			19 j bericht		bericht
10 n kil		kiel			20 j piekeren		piekeren		

Luisteren

L1. 		
L 2,3,4
S 1,2,3
S 4			

Instructie

4 Oefeningen met IE – I

Gelijk of ongelijk?					
Hoort u OO of O?					
Naspreken en terugluisteren.
Antwoord geven.					

Instructie

rood - rood (gelijk; rood – rot (ongelijk)
zoon (OO); zon (O)
rol
Heeft u rozen? Ja, ik heb rozen.

5 Oefeningen met OO – O

Spreken 4 Vragen beantwoorden.
1 Heb je vriendinnen?
2 Wil je vanmiddag naar de film?
3 Kijk je iedere dag in de spiegel?
4 Drink je weleens bier?
5 Zit je vaak in een vliegtuig?
6 Heb je wel eens kiespijn?
7 Hoeveel is drie maal drie?
8 Ben je lid van de bibliotheek?
9 Drink je veel frisdrank?
10 Eet je iedere dag vis?

Spreken 1 = Luisteren 2. Naspreken korte woorden.
Spreken 2 = Luisteren 3. Naspreken lange woorden.
Spreken 3 = Luisteren 4. Naspreken zinnen.

Spreken

Luisteren 4 Hoort u IE of I? In zinnen.
1 I		 Wat wil je nou?
2 I		 Aan het eind naar links.
3 I		 De rits is stuk.
4 IE		 Heb je een nieuwe fiets?
5 IE		 Dat was niet leuk meer.
6 IE		 Je mag niet liegen.
7 IE		 Die melk is niet goed meer.
8 I		 Je moet je haar laten knippen.
9 IE		 Het ruikt hier vies.
10 I		 Wit staat je goed.
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Luisteren 4 Hoort u OO of O? In zinnen
1 O		 We hebben een goed contact.
2 OO Hij maakt hier de foto’s.
3 O		 Wat is het hier donker.
4 O		 Op de kop af honderd jaar.
5 OO Ik hoop van u te horen.
6 OO De winkel is nu open.
7 OO We wonen nu boven.
8 OO Dat is geen probleem, hoor.
9 O		 Dat is toch niet normaal!
10 O		 Dat wordt nogal moeilijk.

Luisteren 3 Hoort u OO of O? Lange woorden
1 OO programma				11 O		onder
2 O		avondlessen			12 OO fotokopie
3 O		contactlens				13 OO boodschappen
4 OO diploma					14 O		gezondheid
5 OO mogelijkheid			 15 OO beoordeling
6 O		huisdokter				16 O		ontwikkeling
7 OO november				17 OO overlijden
8 O		ontzettend				18 O		opmerking
9 OO persoonlijk				19 O		veertienhonderd
10 OO buitengewoon			20 O		vervolgens

Luisteren 2 Hoort u OO of O? Korte woorden
1 O		rol					11 OO antwoord
2 O		kost				12 OO boodschap
3 OO doos				13 OO bovendien
4 OO hoog				14 O		avond
5 OO groot				15 OO goedkoop
6 O		dorp				16 O		koffie
7 OO brood				17 O		ongeluk
8 OO open				18 OO aflopen
9 O		mond				19 OO behoorlijk
10 O		won				20 O		dochtertje

Luisteren 1 Gelijk of ongelijk? U hoort twee woorden.
1 n kop		koop			11 j monden		monden
2 j boot		boot			12 j bordje		bordje
3 n kook		kok			13 j auto			auto
4 n groot		grot			14 n roken			rokken
5 j los			los				15 n zonen		zonnen
6 j woon		woon			16 j probleem probleem
7 n poot		pot			17 j botsing		botsing
8 j hond		hond			18 n knoopje		knopje
9 j jong		jong			19 j morgen		morgen
10 n stom		stoom		20 n torren		toren

Luisteren

fuut - fuut (gelijk); fuut - fut (ongelijk)
buur (UU); bus (U)		
zus
Heb je een buurman? Ja, ik heb een buurman.

Luisteren 1 Gelijk of ongelijk? U hoort twee woorden.
1 j put		 put		 11 n spugen spuggen
2 n lus			luus		12 j duren		duren
3 j rug		 rug		 13 j bukken bukken
4 j duw		 duw		 14 n jutten jute
5 n gus		guus		15 j bluffen bluffen
6 n huub		 hup		 16 n muren murren
7 n plus		 pluus		 17 j bruten bruten
8 j durf		durf		18 n super		supper
9 n tuut		tut		19 n tubbe		tube
10 j stuur		 stuur		 20 j geduld geduld

Luisteren

Gelijk of ongelijk? 				
Hoort u UU of U?					
Naspreken en terugluisteren.
Antwoord geven.					

Instructie

6 Oefeningen met UU en U

Spreken 4 Vragen beantwoorden.
1 Kunt u donderdagochtend?
2 Wil je boter op je brood?
3 Ben je erg boos?
4 Kom jij morgenochtend ook?
5 Wil jij ook koffie?
6 Heeft u jonge kinderen?
7 Vind je de foto mooi ?
8 Mogen zij hier wel komen?
9 Kan hij goed koken?
10 Heb jij een auto?

Spreken 1 = luisteren 2. Korte woorden
Spreken 2 = luisteren 3. Lange woorden
Spreken 3 = luisteren 4. In zinnen

Spreken
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Spreken 4 Vragen beantwoorden.
1 Hou je van popmuziek?
2 Bent u gehuwd?
3 Vul je vaak een formulier in?
4 Kom je wel eens in het buurthuis?
5 Hou je van tulpen?

Spreken 1 = Luisteren 2. Naspreken korte woorden.
Spreken 2 = Luisteren 3. Naspreken lange woorden.
Spreken 3 = Luisteren 4. Naspreken zinnen.

Spreken

Luisteren 4 Hoort u UU of U? In zinnen.
1 U		 Wat een rust hier.
2 UU Dit duurt wel lang.
3 U		 Ik lust alles.
4 UU Is dit uw tas ?
5 UU Die huur is wel hoog.
6 U		 Durf je dat niet?
7 UU Hij gaat in juni naar huis.
8 U		 Die jurk staat haar goed.
9 U		 Dat telt dan wel dubbel.
10 UU Heb jij vuur?

Luisteren 3 Hoort u UU of U? Lange woorden.
1 UU absoluut 			 11 UU muziekinstrument
2 U		augustus			12 U		groepsdiscussie
3 UU formulier			13 U		kunstschilder
4 U		resultaat			14 UU luxueus
5 U		instructie			15 UU revolutie
6 U		buschauffeur		16 U		nummerbord
7 UU concurreren			17 UU studierichting
8 UU argument			18 UU universiteit
9 UU situatie				19 U		consumptie
10 U		conducteur			20 UU actualiteit

Luisteren 2 Hoort u UU of U? Korte woorden.
1 U		zus		11 U		Brussel
2 UU nu			12 U		jullie
3 U		mug		13 UU minuut
4 U		lucht		14 UU publiek
5 UU zuur		15 U		tussen
6 U		kus		16 UU ruzie
7 U		druk		17 UU buurthuis
8 UU muur		18 U		centrum
9 UU stuur		19 UU student
10 U		stuk		20 U		gevuld

Kun je een muur verven?
Volgt u een cursus Nederlands?
Bent u gelukkig?
Kun je een auto besturen?
Weet je wat multicultureel betekent?

leuk - leuk (gelijk); leus - lus (ongelijk)
leuk (EU); lukt (U)
nul
Lust je kip? Nee, ik lust geen kip.

Luisteren 2 Hoort u EU of U? Korte woorden.
1 U		nul				11 U		cursus
2 EU		heup				12 U		rustig
3 EU		euro				13 EU		europa
4 U		brug				14 U		tunnel
5 U		dus				15 U		gelukkig
6 EU		kleur				16 EU		keukendeur
7 U		lucht				17 U		nummers
8 EU		breuk				18 EU		milieu
9 U		geluk				19 U		lunchen
10 EU		keuze				20 EU		serieus

Luisteren 1 Gelijk of ongelijk? U hoort twee woorden.
1 j bus		bus			11 n beulen		bullen
2 j peuk		peuk			12 n bukken		beuken
3 n mug		meug			13 j jeuken		jeuken
4 n reuk		ruk			14 j jullie			jullie
5 j scheur scheur		 15 j meubels		 meubels
6 n vlug		vleug			16 n schutten		scheuten
7 j hun		hun			17 j gerucht		gerucht
8 j deur		deur			18 n smeulen		smullen
9 j punt		punt			19 j keuring		keuring
10 n zeur		zuur			20 j sleutel		sleutel

Luisteren

Gelijk of ongelijk?					
Hoort u Eu of U? 					
Naspreken en terugluisteren.
Antwoord geven.					

Instructie

7 Oefeningen met EU – U

6
7
8
9
10
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Spreken 4 Vragen beantwoorden.
1 Heb je een rugzak?
2 Vind je rood een mooie kleur?
3 Ben je al aan de beurt?
4 Ken je het woord ‘meubels’?
5 Lust je Nederlands eten?
6 Heb je het wel eens druk?
7 Gaat het zo lukken?
8 Is dat product wel nuttig?
9 Heb je een leuk weekend gehad?
10 Wat is jouw nummer?

Spreken 1 = Luisteren 2. Naspreken korte woorden.
Spreken 2 = Luisteren 3. Naspreken lange woorden.
Spreken 3 = Luisteren 4 . Naspreken zinnen.

Spreken

Luisteren 4 Hoort u EU of U? In zinnen.
1 EU		 Ik vind dat niet leuk.
2 U
Hij heeft het heel druk.
3 U
Het lukt me niet goed.
4 EU		 Ik wacht op mijn beurt
5 EU Die kleur staat u goed.
6 EU		 Wat is dat voor geur?
7 U		 Ze blijven rustig thuis.
8 EU		 Kun jij een tientje wisselen?
9 U		 Ik lust geen koffie.
10 U		 Daar heb je een punt.

Luisteren 3 Hoort u EU of U? Lange woorden.
1 U		ondertussen			11 EU		speurhond
2 U		vergunning				12 U		cursisten
3 EU		goedkeuring			13 U		instructie
4 U		aanvulling				14 EU		deurknoppen
5 EU		gebeurtenis				15 U		minimum
6 U		constructie				16 EU
peuterspeelzaal
7 U		subsidie					17 EU		beroepskeuze
8 EU		voorkeur					18 U		augustus
9 U		huisnummer			19 U		rekeningnummer
10 U		zorgvuldig				20 U		taalcursussen
boer – boer (gelijk); boer – buur (ongelijk)
stoel (OE) stuur (UU)		
doelpunt
Heeft u een huurhuis? Ja, ik heb een huurhuis.

Luisteren 3 Hoort u OE of UU? Lange woorden.
1 UU huursubsidie			 11 UU huwelijksdag
2 OE		voetbalschoen			12 OE bezoekers
3 UU conclusie				13 OE hoeveelheid
4 UU individueel				14 UU communicatie
5 OE		toevallige				15 UU adviesbureau
6 UU waarschuwen			 16 OE woensdagmiddag
7 UU voortdurend			 17 UU culturele
8 UU universiteit				18 OE moeilijkheid
9 OE
toekomstig				 19 OE uitvoerige
10 UU situatie					20 OE onderzoeken				

Luisteren 2 Hoort u OE of UU? Korte woorden.
1 OE		groep					11 OE		boete
2 OE		koel					12 UU gehuurd
3 UU kuur					13 UU spugen
4 OE		groen					14 OE		genoeg
5 UU nu						15 UU buurten
6 UU stuur					16 OE		bezoek
7 OE		goed					17 UU minuut
8 OE		voet					18 OE		goedkoop
9 OE		boek					19 OE
groeien
10 UU duur					20 UU huwelijk

Luisteren 1 Gelijk of ongelijk? U hoort twee woorden.
1 n oer uur				11 j schuren		schuren
2 j hoef hoef				12 n boeren		buren
3 j koers koers				13 j hoeden		hoeden
4 j troep troep				14 j studeren		studeren
5 n Goes Guus				15 n huren			hoeren
6 j duur duur				16 n boeten		buten
7 n buurt boert				17 n voeren		vuren
8 j groen groen				18 n muren		moeren
9 n stoer stuur				19 j gluren		gluren
10 j doen doen				20 j gevoel		gevoel

Luisteren

Gelijk of ongelijk? 				
Hoort u OE of UU?					
Naspreken en terugluisteren.
Vragen beantwoorden.			

Instructie

8 Oefeningen met OE – UU
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Gelijk of ongelijk? 				
Hoort u AU/OU of UI?			
Naspreken en terugluisteren.
Antwoord geven.					

Instructie

oud – oud (gelijk); oud – uit (ongelijk)
bouw (AU/OU); bui (UI)
geluid
Heb je het koud? Nee, ik heb het niet koud.

9 Oefeningen met AU/OU – UI

Spreken 4 Vragen beantwoorden.
1 Hoe heet uw buurman?
2 Houdt u van studeren?
3 Hoeveel minuten heeft een uur?
4 Heb je sportschoenen?
5 Wat is je beroep?
6 Krijgt u huursubsidie?
7 Hoe oud is je poes?
8 Krijgt u vaak bezoek?
9 Heeft u een schuur?
10 Waar woont je broer?

Spreken 1 = Luisteren 2. Naspreken korte woorden. 		
Spreken 2 = Luisteren 3. Naspreken lange woorden.
Spreken 3 = Luisteren 4. Naspreken zinnen.

Spreken

Luisteren 4 Hoort u OE of UU? In zinnen.
1 OE
Ik moet naar huis.
2 UU Nu geen ruzie meer!
3 UU Dit duurt een minuutje.
4 OE		 Dit is mijn broer.
5 OE		 Ik heb even een doekje nodig.
6 UU Dit huis is te huur.
7 OE		 Het is om de hoek.
8 UU Wat een nare situatie.
9 OE		 Het is wel goedkoop.
10 OE		 Een citroen is ook fruit.

Luisteren 4 Hoort u een AU/OU of een UI? In zinnen.
1 OU Ik heb het koud.
2 UI		 Je moet niet huilen.
3 UI		 Daar is het vliegtuig
4 OU Goedemorgen buurvrouw!
5 OU Hij maakte een denkfout.
6 UI		 Ik lust wel bruinbrood.
7 OU Die ring is niet van goud.
8 UI		 Je kunt dat boek nog ruilen.
9 UI		 Dat is wel duidelijk.
10 UI		 We gaan morgen verhuizen.

Luisteren 3 Hoort u een AU/OU of een UI? Lange woorden.
1 OU meervoud		 11 OU beschouwen
2 UI		luisteren			12 OU boekhouden
3 OU spelfout			13 UI		vuilniswagen
4 OU eenvoud			14 UI		huisnummer
5 OU trouwjurk		 15 OU onthouden
6 UI		 uitkleden		 16 OU enkelvoud
7 OU inhoud			17 UI		verhuizen
8 OU getrouwd		18 AU		nauwelijks
9 OU houding			19 UI		ziekenhuis
10 UI		duizend			20 OU betrouwbaar

Luisteren 2 Hoort u een AU/OU of een UI? Korte woorden.			
1 UI		ruim				11 UI		sluiten
2 UI		schuin			12 UI		Duitser
3 UI		vuil				13 OU trouwen
4 OU vrouw			14 AU		pauze
5 UI		bruin				15 AU		kauwgom
6 OU gebouw			16 UI		ruimte
7 UI		huis				17 UI		gebruik
8 UI		ruis				18 OU ijskoud
9 UI		sluit				19 UI		lichtbruin
10 OU koud				20 UI		suiker

Luisteren 1 Gelijk of ongelijk? U hoort twee woorden. 					
1 n hout 		 huid			 11 n stuiten 		 stoute
2 j duik
duik			 12 j bouwen		 bouwen
3 j woud		woud			13 n rauwe		ruien
4 j ruil		ruil			14 j geluid		geluid
5 n trui 		 trouw			 15 j buiten		 buiten
6 n koud		kuit			16 j foutloos		foutloos
7 j blauw		blauw			17 n pauken		puike
8 n zuid		zout			18 j luisteren		luisteren
9 n lauw		lui				19 j vooruit		vooruit
10 j fout		fout			20 n houden		huiden

Luisteren
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Luisteren 1
1 j veel
2 j wijd
3 n pijn
4 n wij
5 n zee
6 j bijl
7 n krijg
8 j geen
9 n lijn
10 j lijst

Luisteren

Gelijk of ongelijk? U hoort twee woorden.
veel			 11 n leken 		 lijken
wijd			 12 n spelen spijlen
peen			 13 j kijken kijken
wee			 14 n menen mijnen
zij				15 j bezig		bezig
bijl			 16 n knijpen knepen
kreeg			 17 j leven 		 leven
geen			 18 j tijdens tijdens
leen			 19 n wijken weken
lijst			 20 j blijven blijven

Gelijk of ongelijk?						beet-beet (gelijk); beet-bijt (ongelijk)
Hoort u EE of IJ?						 bedrijf (IJ); bedreef (EE)		
Naspreken en terugluisteren		 fijn
Antwoord geven						 Is het vrijdag? Ja, het is vrijdag.			

Instructie

10 Oefeningen met EE – IJ/EI

Spreken 4 Vragen beantwoorden.
1 Heb je een nieuwe trui?
2 Is dit jouw boek?
3 Heb je een huurhuis?
4 Is dit de goede uitspraak
5 Is dit een houten stoel?
6 Is je huis vuil geworden?
7 Weet je hoe je dit moet gebruiken ?
8 Eet je veel fruit?
9 Wil je suiker in de thee?
10 Heb je kauwgom voor me?

Spreken 1 = Luisteren 2. Naspreken korte woorden. 		
Spreken 2 = Luisteren 3. Naspreken lange woorden.
Spreken 3 = Luisteren 4. Naspreken zinnen.

Spreken

Spreken 4 Vragen beantwoorden.

Spreken 1 = Luisteren 2. Naspreken korte woorden.
Spreken 2 = Luisteren 3. Naspreken lange woorden.
Spreken 3 = Luisteren 4. Naspreken zinnen.

Spreken

Luisteren 4 Hoort u EE of IJ/EI? In zinnen.
1 IJ		 Zij lijken op elkaar.
2 IJ		 Wat kun je bereiken?
3 IJ		 We blijven thuis.
4 EE		 Het bord is heel heet!
5 EE		 Ik heb een gele jas gekocht.
6 IJ		 Het is eindelijk warm.
7 IJ		 Hij kijkt nogal vies.
8 IJ		 De zon schijnt niet.
9 EE		 Je moet niet zo schreeuwen.
10 EE 		 De eerste keer is het goed.

Luisteren 3 Hoort u EE of IJ/EI? Lange woorden.
1 EE		bespreken					11 IJ werkwijze
2 IJ		identiteitsbewijs			12 IJ veiligheidsbril
3 EE		algemeen					13 IJ bedrijfsongeval
4 EE		persoonsgegevens			14 EE handtekening
5 IJ		 verblijfsvergunning		 15 IJ overlijden
6 IJ		adreswijziging				16 EE interesseren
7 EE		doorgeven					17 IJ opleiding
8 EE		iedereen						18 IJ werktijden
9 EE		afspreken					19 EE feliciteren
10 EE		zeventig						20 IJ gescheiden

Luisteren 2 Hoort u EE of IJ/EI? Korte woorden.
1 IJ		fijn				11 IJ bijna
2 EE		geen				12 EE schreeuwen
3 IJ		feit				13 EE benen
4 IJ		rijk				14 IJ vrijdag
5 EE		heet				15 IJ bedrijf
6 IJ		vijf				16 IJ weinig
7 IJ		zijn				17 EE wereld
8 EE		sneeuw			18 EE bezig
9 IJ		prijs				19 IJ tijdens
10 EE		leeg				20 EE gemeen
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Is dit niet te weinig?
Heb je vijfenzeventig euro?
Schrijf je een brief?
Heb je al veiligheidsschoenen?
Heb je telefoon thuis?
Weet u wat het probleem is?
Had je een fijn weekend?
Waren jullie eigenlijk erbij?
Is hij altijd eerlijk?
Eet je vaak ijs?

lopen – lopen gelijk); lopen – loop (ongelijk)
halen (ja); haal (nee)
weken
Heb je veel vrienden? Ja, ik heb veel vrienden.

Luisteren 1 Gelijk of ongelijk? U hoort twee woorden.
1 n lang			langer			11 j lelijk			lelijk
2 j regen			regen				12 n maakt		maakte
3 j beetje		beetje			13 j overal		overal
4 n gewoonte gewoon			14 j geweldig		geweldig
5 n handig		handen			15 j sleutel		sleutel
6 n gebak			gebakken		16 n wonder		wonderen
7 n vrienden		vriendin			17 j prettige		prettige
8 n jong			jongen			18 n wandelen wandeling
9 j langer		langer			19 n tyfoon		telefoon
10 n rustig			rusten			20 j computer computer
		
Luisteren 2 Hoort u een stomme e? Korte woorden.
1 j kopen				11 j dagelijks
2 n cultuur				12 n familie
3 n hoeveel				13 j gedachte
4 j bezoek				14 n goedkoop
5 n normaal				15 n student
6 j rekening				16 n leeftijd
7 j vervelend			 17 j hartelijk
8 j leveren				18 n misschien
9 n moment				19 n station
10 j nergens				 20 j eigenlijk

Luisteren

Gelijk of ongelijk? 					
Hoort u een stomme e?			
Naspreken en terugluisteren
Antwoord geven					

Instructie

11 Oefeningen met de stomme e

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

						

Spreken 4 Vragen beantwoorden.
1 Heb je kinderen?
2 Hoe laat vertrekt u?
3 Vind je leren vervelend?
4 Heb je wel eens problemen?
5 Heeft u iets vergeten?
6 Is Nederlands je tweede taal?
7 Bent u in december jarig?
8 Houd je van tekenen?
9 Bent u goed verzekerd?
10 Kunt u zich legitimeren?

Spreken 1 = Luisteren 2. Naspreken korte woorden. 		
Spreken 2 = Luisteren 3. Naspreken lange woorden.
Spreken 3 = Luisteren 4. Naspreken zinnen.

Spreken

Luisteren 4 Hoort u een stomme e? In zinnen.
1 j Hij is drie centimeter groter.
2 n Hij heeft geen tijd voor ons.
3 j We wonen in een benedenhuis
4 n Dit is positief nieuws.
5 j Kom onmiddellijk naar huis.
6 n Waar is dat programma?
7 j Hier zet u uw handtekening
8 j Dat is tegenwoordig zo.
9 n Zij gaan wel mee.
10 j Nee, dat gaat niet lukken.

Luisteren 3 Hoort u een stomme e? Lange woorden.
1 j gisteren			 11 n bijvoorbeeld
2 j anderhalf		 12 n fantastisch
3 n vakantie			 13 j gelukkig
4 j ziekenhuis		 14 n discussie
5 j helemaal			 15 j computer
6 j gemeente		 16 j belangrijk
7 n kwaliteit			 17 n Europa
8 j iedereen			 18 j rekening
9 j dagelijks			 19 n informatie
10 n conclusie		 20 j december

Bijlage 2. Formulieren

Spreek
Beter

Op de volgende pagina’s vindt u een aantal formulieren die u kunt gebruiken bij de klassikale luisteroefeningen SpreekBeter.
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Hoort u ... ?
Naam:

														

Datum:

														

Spreek
Beter

Zet bovenaan de rijtjes de keuze voor ja/nee of twee klanken.
Zet een kruisje onder het goede antwoord:
		

								

1		

		 				11		

2		

						12		

3		

						13		

4		

						14

5		

						15		

6

						16

7		

						17		

8		

						18		

9		

						19		

10		

						20		

Hoort u ... ?
Naam:

														

Datum:

														

Zet bovenaan de rijtjes de keuze voor ja/nee of twee klanken.
Zet een kruisje onder het goede antwoord:
		

								

1		

		 				11		

2		

						12		

3		

						13		

4		

						14

5		

						15		

6

						16

7		

						17		

8		

						18		

9		

						19		

10		

						20		

Spreek
Beter

Aandachtspunten bij het beoordelen van verstaanbaarheid
Naam:

														

Datum:

														

Spreek
Beter

Algemeen:
Hoe beoordeelt u de verstaanbaarheid globaal?					

Goed 		

Voldoende

Onvoldoende

																			Opmerking: 										

Deelaspecten:
Zijn accenten duidelijk te horen?									

Ja

		

Meestal wel

Nee

(Niet alles op één toon? Verschil met en zonder accent?)			Opmerking: 										
Komen accenten op de juiste plaats?								

Ja

		

Meestal wel

Nee

(Zinsaccent? Accent in het woord?) 								Opmerking: 										
Ja

Wordt een -e- zonder accent stomme -e?							

		

Meestal wel

Nee

(Niet / KINdèrèn/, maar/ KINd r n/?)									Opmerking: 										
Wordt de vraagintonatie goed toegepast?							

Ja

		

Meestal wel

Nee

(Gaat de stem aan het eind van de zin omhoog?) 				Opmerking: 										
Ja

Worden de klinkers goed uitgesproken? 							

		

Meestal wel

Nee

																			Opmerking: 										
Ja

Worden de medeklinkers goed uitgesproken?						

		

Meestal wel

Nee

																			Opmerking: 										
Ja

Worden medeklinkercombinaties goed uitgesproken?			
(s- aan het begin? /e/ toevoegen? -t aan het eind weglaten?)		

		

Meestal wel

Nee

Opmerking: 										

Klinkt het verbinden van woorden natuurlijk?						

Ja

		

Meestal wel

Nee

(Klinkers of -e- toevoegen? Hakkerig, staccato?)					Opmerking: 										

Andere dingen die van invloed kunnen zijn op de
verstaanbaarheid:
Volume. Is het hard genoeg?											

Ja

		

Meestal wel

Nee

(Als iemand te zacht spreekt gaat alle informatie verloren.)		 Opmerking: 										
Spreektempo. Is het tempo goed ?									
(Te snel? Onbeklemtoonde lettergrepen inslikken?)

Ja

		

Meestal wel

Nee

			Opmerking: 										

Durft iemand te praten?												

Ja

		

Meestal wel

Nee

																			Opmerking: 										
Is de non-verbale communicatie goed?								

Ja

		

Meestal wel

Nee

(Oogcontact?)		 													Opmerking: 										

Observatieformulier bij spreekoefeningen
Naam:

														

Datum:

														

1. Inhoud

			

Was het een goed gesprek? 				

Spreek
Beter

														

							Is het doel van het gesprek bereikt?																

2. Verstaanbaarheid Kun je het goed verstaan?					

														

							Spreken ze luid genoeg? 																			
							Hoor je fouten in de accenten? 																	
							Is de vraagintonatie goed? 																		
							Hoor je fouten in de klanken? 																	

3. Begrijpen 			Begrijp je wat ze zeggen? 																			

4. Beleefdheid 		Zijn ze beleefd? 																						
							Zeggen ze u of jij?																					

5. Communicatie		

Luisteren ze naar elkaar? 					

														

							Geven ze antwoord?																				

6. Woorden		

		

7. Grammatica 		

Gebruiken ze de goede woorden?		

														

Hoor je ernstige grammaticale fouten? 														

