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De inhoud van de 6 klinkerlessen én een paar tips om verder te oefenen 

Les 1 – Uitleg Klinkerarticulatie 

□ Basisbegrippen: Klinker, medeklinker, lettergreep 

□ Het klinkerschema: Voorbeeldwoorden van alle klinkers 

□ Mondbewegingen: 

• Tong voorin, lippen breed: ie, i, ee, e 

• Tong voorin, lippen rond: uu, u, ǝ, eu 

• Tong achterin, lippen rond, oe, o, oo, a 

Les 2 – Lange en korte klinkers 

□ Snappen: aaaaaaa en a? | Klein klankverschil, groot betekenisverschil.  

□ Voelen: Lang= actief, kort= slap 

□ Zien: de a klinkt soms als [aa] | Lange en korte o’s met Marcoo Borsaatoo 

□ Horen: hoor je een lange of een korte klank? | Doe de minicursus voor de ‘uu’  

□ Oefenen: Zeg de woorden na en neem op 

□ Toepassen: Verzaaaaamel jouw woorden! 

Les 3 – Tweeklanken • EI/IJ; UI; OU/AU 

□ Snappen: Twee verschillende letters, twee verschillende klanken 

□ Voelen: Mondbeweging: open en dicht 

□ Zien: Spelling | Doe de minicursus voor de ‘ui’ 

□ Horen: Hoor je ei/ij of ee? 

□ Oefenen: Zeg de woorden na en neem het op 

□ Toepassen: Stel vragen met ei/ij - woorden.  

Les 4 – Twee letters, één klank • IE, EU, OE 

□ Snappen: Twee letters, één klank 

□ Voelen: Houd je mond stil! 

□ Zien: €1 is één ‘u…roo’ 

□ Horen: Hoor je de eu? 

□ Oefenen: Zeg de eu na en neem jezelf op.  

□ Toepassen: Vind je dat lEUk?  
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Les 5 – De stomme e • [ǝ] 

□ Snappen: Een rare naam voor de meest voorkomende klinker  

□ Voelen: Slapper dan slap 

□ Zien: •e• •ig en •lijk 

□ Horen: Waar hoor je de stomme e? 

□ Oefenen: Zeg de woorden en zinnen na en neem jezelf op.  

□ Toepassen: Maak de zinnen in meervoud.  

BONUS – eer, eur, oor 

□ Snappen: Slap en uitgerekt 

□ Voelen: Probi:r het even 

□ Zien: Dit geldt ook voor mi:rvoud: leren kopiëren.  

□ Horen: Luisteroefening: Met kleuren is de wereld veel mooier  

□ Oefenen: Zeg de woorden na en neem jezelf op.  

□ Toepassen: Eerst veel meel • Deel je recept! 

______________________________________________________________________________ 

Dat zijn ze alle 6! Heb je alle klinkerlessen gedaan? Dan weet je nu precies hoe het zit met de 

Nederlandse klinker. Nu kun je nog gerichter gaan oefenen! Een paar handige tips:  

Algemene uitspraaktips 

• Veel mensen praten met een ‘smile’. � Ze houden hun lippen breed en hun kaken op elkaar. 

Daardoor zijn ze moeilijker te verstaan. Doe je mond open en maak je lippen rond (behalve bij 

de klinkers ie; i; ee; e; ei/ij).  

• Vloeiend spreken is niet hetzelfde als snel spreken: om goed verstaanbaar te zijn heb je tijd 

nodig om je mond te bewegen. Praat dus iets langzamer dan je normaal doet. 

• Laat de nadruk (klemtoon) duidelijk horen, dit is heel belangrijk voor de verstaanbaarheid. 

Weet je niet goed wat dat is? Dan heb ik de volgende module speciaal voor jou gemaakt!  

Zelf oefenen, of in de les 

• Neem een notitieblok of schrift en schrijf daar de woorden met lastige klanken op. Vraag je 

docent, taalcoach of andere Nederlander om de woorden voor te zeggen en neem ze op met de 

recorder van je mobiel. Luister en oefen elke dag een paar woorden. Dit kun je natuurlijk ook 

doen met woorden van je werk of studie.  

• Ben je taaldocent? Schrijf op de deelnemerslijst welke klanken - na het doen van de 

klinkermodule - nog veel aandacht nodig hebben. Vraag de cursist zijn/haar aandachtspunt 

inkleuren of omcirkelen als jullie een korte spreekopdracht voorbereiden. (even controleren!) 

Laat hem/haar de lastige woorden oefenen vóór het uitvoeren van de opdracht. Geef na het 

uitvoeren feedback op het aandachtspunt (en andere punten die van toepassing zijn)  


