
Informatie over het NT2Spraak College – april 2018 

 
 

 

Wat is het NT2Spraak College? 
 

Het NT2Spraak College is een online school waarop je uitleg, tips, luister- en 
uitspraakoefeningen kunt vinden over de uitspraak van het Nederlands als tweede taal.  
Deze uitleg wordt gegeven door middel van pdf, audio, video en ondersteunende beelden.  
Op dit moment zijn we in de aanloopfase. De XL uitspraakles voor de ’uu’ is gratis 
beschikbaar. Verder is in februari de klinkermodule online gegaan, in maart de module over 
nadruk/ritme. Het NT2Spraak College is in ontwikkeling, d.w.z. dat er steeds materiaal bij 
komt. Het doel is dat er in augustus van het nieuwe schooljaar 5 complete modules zijn: 
klinkers, nadruk, medeklinkers, intonatie, assimilatie.  

Voor wie? 
 

Het NT2Spraak College heeft verschillende groepen op het oog. Aan de ene kant de (half) 
gevorderde anderstaligen (B1) die i.v.m. werk en sollicitatie beter Nederlands willen 
spreken. Vaak hebben zij tijdens de inburgering weinig tijd gehad om aan hun uitspraak te 
werken. Zij kunnen het NT2Spraak College gebruiken voor zelfstudie. Daarnaast kunnen 
taaldocenten en taalcoaches de lessen gebruiken voor hun eigen 
deskundigheidsbevordering en in hun eigen lessen met cursisten, ook op A1-A2 niveau. 

 

De video’s zijn kort maar krachtig, er wordt stem en lichaamstaal gebruikt en de 
woorden komen ook op het scherm. Dus ze bevatten verschillende ondersteuningen.  
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Waarom een online college? 
 

Bij NT2Spraak merken we dat er veel behoefte is aan uitspraakverbetering. Voor cursisten 
kosten privélessen relatief veel geld, en is de informatie vluchtig. Met het NT2Spraak College 
kunnen zij de instructievideo van die ene lastige klank 20 keer herhalen, eventueel samen 
met hun partner, taalcoach of docent.  
Voor taaldocenten is er veel materiaal beschikbaar, maar zij hebben vaak te weinig 
achtergrondkennis om dit goed in te zetten. Met de oefeningen en tips van het NT2Spraak 
College krijgen ze meer grip op de stappen van uitspraaktraining.  

Wat kost het? 
 

De complete modules bestaan uit 6 lessen en kosten €25,- per stuk.  
Het totaalpakket bestaat uit 5 modules (30 lessen) en zal €125,- gaan kosten. Voor grote 
afnames zal staffelkorting worden gehanteerd. Toegang tot de lessen en modules wordt 
verkregen door middel van een link met een couponcode en een inlogaccount.  

Door wie wordt het gemaakt? 
 

Ik ben Marieke Goedegebure, NT2-specialist en logopedist. Als eigenaar van NT2Spraak 
heb ik veel ervaring mogen opdoen met het zelf ontwikkelen van (digitaal) lesmateriaal, 
onder andere als co-auteur van boek en website 'Beter Nederlands spreken' van 
uitgeverij Coutinho.  
Het NT2Spraak College, een online school met uitleg en oefening van de verschillende 
aspecten van de Nederlandse uitspraak, is voor mij een logisch vervolg hierop. Ik hoop 
met het NT2Spraak College meer anderstaligen, docenten NT2 en taalcoaches te 
bereiken zodat anderstaligen beter - en met meer zelfvertrouwen - Nederlands 
spreken.  
 

Meer vragen? Neem contact met mij op! 
NT2Spraak: https://nt2spraak.nl 
NT2Spraak College: https://college.nt2spraak.nl 
Informatie over het NT2Spraak College: https://nt2spraak.nl/college-welkom 
Bestelpagina: https://nt2spraak.nl/college-bestelpagina 
XL Uitspraakles UU: https://college.nt2spraak.nl/courses/minicursus-uu  

Ik vind alles top: ik werk met Syrische vluchtelingen en ze hebben hier veel aan.   

Duidelijke uitleg over de beweging en de standen van de mond en tong.   
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Wat is het NT2Spraak College? 
 

Het NT2Spraak College is een online school waarop je uitleg, tips, luister- en 
uitspraakoefeningen kunt vinden over de uitspraak van het Nederlands als tweede taal.  
Deze uitleg wordt gegeven door middel van pdf, audio, video en ondersteunende beelden.  
Op dit moment zijn we in de aanloopfase. De XL uitspraakles voor de ’uu’ is gratis 
beschikbaar. Verder is in februari de klinkermodule online gegaan, in maart de module over 
nadruk/ritme. Het NT2Spraak College is in ontwikkeling, d.w.z. dat er steeds materiaal bij 
komt. Het doel is dat er in augustus van het nieuwe schooljaar 5 complete modules zijn: 
klinkers, nadruk, medeklinkers, intonatie, assimilatie.  

Voor wie? 
 

Het NT2Spraak College heeft verschillende groepen op het oog. Aan de ene kant de (half) 
gevorderde anderstaligen (B1) die i.v.m. werk en sollicitatie beter Nederlands willen 
spreken. Vaak hebben zij tijdens de inburgering weinig tijd gehad om aan hun uitspraak te 
werken. Zij kunnen het NT2Spraak College gebruiken voor zelfstudie. Daarnaast kunnen 
taaldocenten en taalcoaches de lessen gebruiken voor hun eigen 
deskundigheidsbevordering en in hun eigen lessen met cursisten, ook op A1-A2 niveau. 

 

De video’s zijn kort maar krachtig, er wordt stem en lichaamstaal gebruikt en de 
woorden komen ook op het scherm. Dus ze bevatten verschillende ondersteuningen.  
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Waarom een online college? 
 

Bij NT2Spraak merken we dat er veel behoefte is aan uitspraakverbetering. Voor cursisten 
kosten privélessen relatief veel geld, en is de informatie vluchtig. Met het NT2Spraak College 
kunnen zij de instructievideo van die ene lastige klank 20 keer herhalen, eventueel samen 
met hun partner, taalcoach of docent.  
Voor taaldocenten is er veel materiaal beschikbaar, maar zij hebben vaak te weinig 
achtergrondkennis om dit goed in te zetten. Met de oefeningen en tips van het NT2Spraak 
College krijgen ze meer grip op de stappen van uitspraaktraining.  

Wat kost het? 
 

De complete modules bestaan uit 6 lessen en kosten €25,- per stuk.  
Het totaalpakket bestaat uit 5 modules (30 lessen) en zal €125,- gaan kosten. Voor grote 
afnames zal staffelkorting worden gehanteerd. Toegang tot de lessen en modules wordt 
verkregen door middel van een link met een couponcode en een inlogaccount.  

Door wie wordt het gemaakt? 
 

Ik ben Marieke Goedegebure, NT2-specialist en logopedist. Als eigenaar van NT2Spraak 
heb ik veel ervaring mogen opdoen met het zelf ontwikkelen van (digitaal) lesmateriaal, 
onder andere als co-auteur van boek en website 'Beter Nederlands spreken' van 
uitgeverij Coutinho.  
Het NT2Spraak College, een online school met uitleg en oefening van de verschillende 
aspecten van de Nederlandse uitspraak, is voor mij een logisch vervolg hierop. Ik hoop 
met het NT2Spraak College meer anderstaligen, docenten NT2 en taalcoaches te 
bereiken zodat anderstaligen beter - en met meer zelfvertrouwen - Nederlands 
spreken.  
 

Meer vragen? Neem contact met mij op! 
NT2Spraak: https://nt2spraak.nl 
NT2Spraak College: https://college.nt2spraak.nl 
Informatie over het NT2Spraak College: https://nt2spraak.nl/college-welkom 
Bestelpagina: https://nt2spraak.nl/college-bestelpagina 
XL Uitspraakles UU: https://college.nt2spraak.nl/courses/minicursus-uu  

Ik vind alles top: ik werk met Syrische vluchtelingen en ze hebben hier veel aan.   

Duidelijke uitleg over de beweging en de standen van de mond en tong.   


