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6 Het beoordelen van uitspraak

Werkblad 51

Wat vind je van je Nederlandse uitspraak?

1 Wat vind je van je Nederlandse uitspraak?

Omcirkel het antwoord.

Mijn uitspraak van het Nederlands is 1 niet goed

2 voldoende

3 goed

2 Schrijf op welke problemen je hebt met de uitspraak van het Nederlands.

klinkers / vocalen (bijv. groot, dat)

medeklinkers / consonanten (bijv.mee, tafel)

medeklinkerklankclusters / consonantclusters (bijv. spreek, straks)

woordaccent (bijv. afspraak, telefoon)

intonatie (bijv. O ja!, O ja?)

3 Vind je een goede uitspraak belangrijk? In welke situatie?

Omcirkel het antwoord.

1 = niet belangrijk, 2 = een beetje belangrijk, 3 = belangrijk

• Je praat met andere cursisten. 1 2 3

• Je praat met je docent 1 2 3

• Je praat met Nederlanders. 1 2 3

• Je praat met buitenlanders die Nederlands spreken. 1 2 3



6 Het beoordelen van uitspraak

Werkblad 52

Voorleestekst

Test uw uitspraak

Het is twee uur. Bus acht is te laat, zoals zo vaak. Zal ik op bus tien stappen? Maar dan moet ik

straks een kwartier naar huis lopen. Dat is te lang, door de sneeuw. En ik heb nieuwe schoenen.

Net nieuw! Dit is al de tweede keer. Het is ook nog koud. Zal ik een taxi nemen? Maar dat kost

tien euro, verschrikkelijk duur. Ik moet eigenlijk met de fiets gaan, dat is sportief. Ik ga nog een

tijdje op het bankje wachten, niet leuk. Ja, daar is een plaatsje.
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6 Het beoordelen van uitspraak

Werkblad 53-1

Analyseformulier uitspraak voorleestekst

Naam spreker:

Beoordelaar:

Klank IPA- woorden waarin Hoe werd het woord
teken de klank voorkomt uitgesproken?

[ɑ] [ɑ] acht, zoals, zal, stappen, dan, straks, dat, lang, al, taxi,
bankje, wachten

[aa] [a] uitspraak, laat, vaak,maar, naar, gaan, ja, daar, ga, plaatsje
[ə] [ə] te, stappen, een, lopen, de, schoenen, tweede, nemen,

verschrikkelijk, eigenlijk, tijdje, wachten, plaatsje
[e] [ɛ] test, en, heb,met
[ee] [e] twee, tweede, nemen
[eer] [er] keer
[eeuw] [ew] sneeuw
[eu] [ø] leuk
[eur] [ø] euro
[i] [#] is, ik, dit, verschrikkelijk
[ie] [i] tien, kwartier, nieuwe, taxi, fiets, sportief, niet
[ieuw] [iw] nieuw
[o] [ɔ] op, nog, kost, sportief
[oo] [o] zoals, zo, lopen, ook, euro
[oor] [ɔr] door
[oe] [u] moet, schoenen
[u] [Y] bus
[uu] [y] uur duur
[uw] [yw] uw
[ei] [ɛi] eigenlijk, tijdje
[ui] [œy] uitspraak, huis
[au] [ɑu] koud
[b] [b] bus, bankje
[d] [d] dan, dat, door, de, dit, tweede, duur, daar
[f] [f] fiets, sportief
[g] [ɣ] of [x] acht, nog, eigenljk, gaan, ga,wachten
[h] [h] huis, heb
[j] [j] ja
[k] [k] uitspraak, vaak, ik, keer, ook, koud, kost, verschrikkelijk

eigenlijk, leuk
[kj] [kj] bankje
[ks] [ks] straks taxi
[kw] [kw] kwartier
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6 Het beoordelen van uitspraak

Werkblad 53-2

Analyseformulier uitspraak voorleestekst

Naam spreker:

Beoordelaar:

Klank IPA- woorden waarin Hoe werd het woord
teken de klank voorkomt uitgesproken?

[l] [l] laat, zoals, zal, lopen, lang, al, verschrikkelijk, eigenlijk, leuk
[m] [m] maar,moet, nemen,met
[n] [n] tien, naar, en, nieuwe, schoenen, net, nog, nemen, tien,

gaan, niet
[ng] [ŋ] lang
[nk] [ŋk] bankje
[p] [p] stappen, lopen, heb
[pl] [pl] plaatsje
[r] [r] uur,maar, kwartier, sportief, daar
[s] [s] is, bus, zoals, huis
[sch] [sx] schoenen
[schr] [sxr] verschrikkelijk
[sj] [ʃ] plaatsje
[sn] [sn] sneeuw
[sp] [sp] sportief
[spr] [spr] uitspraak
[st] [st] test, stappen, kost
[str] [str] straks
[t] [t] test, uitpraak, te, laat, tien,moet, kwartier, dat, dit, koud,

taxi, tijdje, wachten, niet
[tj] [tj] tijdje
[ts] [ts] fiets
[tw] [tw] twee, tweede
[v] [v] vaak, verschrikkelijk
[w] [w] uw, sneeuw, nieuwe,wachten
[z] [z] zoals, zo, zal
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6 Het beoordelen van uitspraak

Werkblad 53-3

Analyseformulier uitspraak voorleestekst

Naam spreker:

Beoordelaar:

Het woordaccent is niet goed in de volgende woorden.

uitspraak

zoals

stappen

kwartier

lopen

nieuwe

schoenen

tweede

taxi

nemen

euro

verschrikkelijk

eigenlijk

sportief

tijdje

bankje

wachten

plaatsje
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6 Het beoordelen van uitspraak

Werkblad 54-1

Analyseformulier uitspraak spontane spraak

Naam spreker:

Beoordelaar:

Algemeen oordeel

De uitspraak van het Nederlands is 1 = niet goed, 2 = redelijk, 3 = goed

Oordeel per onderdeel

Woordaccent 1 2 3 (schrijf voorbeelden hieronder)

De onbeklemtoonde <e> 1 2 3 (schrijf voorbeelden hieronder)

Zinsaccent 1 2 3 (schrijf voorbeelden hieronder)

Intonatie 1 2 3 (schrijf voorbeelden hieronder)

Verbonden spraak 1 2 3

Duur en ritme 1 2 3 (schrijf voorbeelden hieronder)

Tempo 1 2 3

Volume 1 2 3

Woordaccent

Het woordaccent is niet goed in de volgende woorden.
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6 Het beoordelen van uitspraak

Werkblad 54-2

Analyseformulier uitspraak spontane spraak

Naam spreker:

Beoordelaar:

De onbeklemtoonde <e>

De onbeklemtoonde <e> wordt niet goed uitgesproken in de volgende woorden.

Intonatie

De intonatie is niet goed in de volgende zinnen.

Uitspraaktrainer in de les © 2009 Afd. NT2 VU / Boom, Amsterdam



6 Het beoordelen van uitspraak

Werkblad 54-3

Analyseformulier uitspraak spontane spraak

Naam spreker:

Beoordelaar:

Zinsaccent

Het zinsaccent is niet goed in de volgende zinnen.

Duur en ritme

Duur en ritme worden niet goed toegepast in de volgende woordgroepen.
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