
 

Training Uitspraak in de les 

 

Wat kunt u verwachten? 
Uitspraak is een ondergewaardeerd aspect van het leren van het Nederlands. Dat is jammer, want het 
is heel motiverend om aan uitspraak te werken gezien cursisten het geleerde al snel kunnen 
toepassen in hun spreken. Uitspraakonderwijs, zo blijkt uit het onderzoek, heeft namelijk wel degelijk 
effect. 
  
Besteedt u nog niet zoveel tijd aan uitspraakonderwijs of wilt u meer variatie kunnen aanbrengen in 
uw lessen? Vraagt u zich af hoe u dat aanpakt? Kom dan naar de training Uitspraak in de les. Daarin 
wordt aandacht besteed aan alle aspecten van uitspraak: 
  

 Klanken 

 Woordaccent 

 Intonatie & zinsaccent 

 Verbonden spraak 
  
U maakt kennis met verschillende werkvormen uit het docentenboek Uitspraaktrainer in de les en 
ervaart hoe het is om deze oefeningen in een vreemde taal uit te voeren. We leggen hierbij de link met 
de competenties A2, A4, B1 en B4 van het BVNT2-competentieprofiel. 
  
Duur en kosten 
Open inschrijving 

 € 99,- excl. BTW per deelnemer 

 Max. 15 deelnemers 

 Duur: 2,5 uur 

 Inclusief het boek Uitspraaktrainer in de les 

 Volgende training: woensdag 16 november 2016, 13.30u - 16.00u 
  
Locatie 
RINO Amsterdam, Leidseplein 5, 1017 PR Amsterdam. 
  
Ja, ik wil mij aanmelden voor de training van woensdag 16 november 2016! 
  

  
  
Wilt u liever een training op locatie voor uw team? We komen graag bij u langs voor een training op 
maat. Informeer naar de mogelijkheden bij Tessa Boff Tonella, per mail of telefonisch 020 5218 144.  
  
Materiaal 
Uitspraaktrainer in de les is een docentenboek met oefenmateriaal voor NT2-cursisten. Het grootste 
deel van het boek bestaat uit gedetailleerd uitgewerkte uitspraakoefeningen. De docent kan deze 
oefeningen direct gebruiken in de les. Daarnaast biedt het boek de docent inzicht in het belang van 
uitspraaktraining, helpt het bij de analyse van uitspraakproblemen en geeft het achtergrondinformatie 
over de uitspraak van het Nederlands. Het boek krijgt u gratis bij de training. 
  

mailto:t.bofftonella@uitgeverijboom.nl
http://www.surveygizmo.com/s3/2960845/Aanmeldformulier-Training-Uitspraak-in-de-les


Trainer 
Vita Olijhoek is samen met Anja Valk eigenaar van Taalbureau Olijhoek & Valk. Vita is 
taalwetenschapper, docent NT2, leermiddelenontwikkelaar en auteur van diverse gerenommeerde 
materialen zoals Actief met taal, Taalprikkels en Actief met taal in de zaakvakken. Daarnaast is zij 
mede-auteur/projectleider van de door VU-NT2 ontwikkelde methode Uitspraaktrainer in de les. 
 

 
  
Contact 
NT2 Klantenservice 
Email: nt2@uitgeverijboom.nl 
Telefoon: 020 5200 126  

 

 
 

Betalings- en annuleringsvoorwaarden 

NT2 Academie is onderdeel van Boom uitgevers Amsterdam. 
  

1. Aanmelding voor een training geschiedt door invulling van een aanmeldformulier. Na aanmelding 
ontvangt u van Boom uitgevers Amsterdam een digitale factuur.  

2. U kunt zich tot 5 werkdagen voor de training kosteloos en zonder opgave van redenen afmelden. 
Na verloop van deze termijn brengt Boom uitgevers Amsterdam 50% van de kosten in rekening. 

3. Boom vermeldt bij het aanbieden van cursussen telkens een minimaal aantal deelnemers. Indien 
dit aantal niet wordt bereikt, is Boom gerechtigd om de betreffende cursus uiterlijk vijf werkdagen 
voor aanvang te annuleren wegens onvoldoende deelname, zonder jegens de Klant gehouden te 
zijn tot enige schadevergoeding.  

4. Cursusmateriaal is uitsluitend voor eigen gebruik of gebruik binnen de organisatie van Klant en zal 
in geen geval commercieel worden gebruikt. 

  
Bovengenoemde voorwaarden gelden enkel voor de trainingen van NT2 Academie. De trainingen van 
NT2 Academie vormen een uitzondering op de regel genoemd in de algemene voorwaarden - Artikel 
11 - omtrent cursussen van Boom uitgevers Amsterdam. 
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