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Van Assimilatie tot Zinsaccent 
Samenvatting van webinar 1 

Introductie Uitspraak NT2 
Marieke Goedegebure en Charlotte Amesz 

 

Inhoud 
1. Verstaanbaar Nederlands spreken 

2. Invloed op verstaanbaar spreken 

3. Stappenplan uitspraak NT2 
 

1. Verstaanbaar Nederlands spreken  

a. Ritme - Meerlettergrepige woorden hebben een nadruk op één lettergreep. Deze 

lettergreep wordt iets harder en langer uitgesproken. De nadruk ligt in het 

Nederlands niet op een vaste plek. In een zin krijgen de belangrijke woorden nadruk. 

Dit bepaalt het spreekritme: een morse-ritme: ● ●  —  ● ● ● — etc. 

b. Melodie - Verschil in toonhoogte in de zin. Geeft extra informatie over de  

betekenis: vraagzin (?), stellende zin (.), extra nadruk (!). 

c. Klanken -16 klinkers, 18 medeklinkers, veel medeklinkercombinaties 
  

2. Invloed op verstaanbaar spreken 

a. Het klanksysteem van de moedertaal:  

veel of weinig overeenkomst met het Nederlands 

b. Het schrift van de moedertaal:  

verschil in klanktekenkoppeling tussen eigen taal en het Nederlands 

c. Persoonlijke factoren:  

motivatie, karakter, beperkingen in de moedertaal (bijv. slechthorendheid, dyslexie) 

 
Een tweede taal leren= bewust leren  

 

 

 

 

 

 

 

De leerfases van Maslow. 
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Uitspraak 

NT2

A: 
Aanbieden

B: 

Bouwstenen

C: 

Consolideren

D: Doen

3. Stappenplan uitspraak NT2 (ABCD-model van Neuner) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Aanbieden Het betekenisverschil en het belang van de juiste uitspraak 

B: Bouwstenen Het verschil hóren, zien en voelen 

C: Consolideren Inoefenen van motoriek en coördinatie 

D: Doen Toepassen in gestuurde en minder gestuurde spreeksituaties met feedback 

 
Tips voor feedback 

a. benoem expliciet wat er fout gaat en hoe het zou moeten 

b. ondersteun je feedback visueel 

c. neem op en luister samen terug 

 
Materiaaltip 

• Verstaanbaar spreken, K. Thio en M. Verboog, uitgeverij Coutinho.  

Kijk op http://www.nt2spraak.nl/10-tips-voor-het-onderwijs/ voor een complete lijst 

met oefenmateriaal. 

 
Meer weten? Meer webinars! 
• Webinar 2 - Klinkers - 18 november 2015 - 19.30-20.30 uur 

• Webinar 3 - Intonatie - 9 december 2015 - 19.30-20.30 uur 

• Webinar 4 - Medeklinkers - 20 januari 2016 - 19.30-20.30 uur 

• Webinar 5 - Klemtoon & ritme - 17 februari 2016 - 19.30-20.30 uur 

• Webinar 6 - Verbonden spraak - 16 maart 2016 - 19.30-20.30 uur 

Schrijf je in voor alle vijf en krijg een Klinkerdobbelspel cadeau!  

Ga naar www.nt2spraak.nl/webinars voor meer informatie. 

Bedankt voor je deelname! 


