
Verbonden spraak
Vloeiend Nederlands spreken kan je leren.



Als ik een boek was...

• Trek een nummer (1 tot 28).

• ’Als ik een boek was’ gaat rond. 

• Noteer de zin die bij je pagina hoort.



Vloeiend? Hoe kan je dat omschrijven?

• Sterk accent maar toch goed verstaanbaar

• Moeilijk te begrijpen maar toch enigszins goed verstaanbaar.

• Makkelijk te begrijpen, goed verstaanbaar.



Uitspraak
Munro en Derwing, 1995

• Accent
= het patroon in uitspraak dat sprekers van een bepaalde groep onderscheidt.
= een beoordeling

• Verstaanbaarheid
= wat de luisteraar effectief  verstaat. 
= meetbaar

• Begrijpelijkheid
= de inspanning die het de luisteraar kost om de spreker te begrijpen.
= een beoordeling



Uitspraakdoel
Levis, 2005.

Nativenessprincipe
• Voor 1960
• Uitspraak klinkt zoals 

moedertaalsprekers
• Audio-linguale methodes (drill en 

imitatie)
• Onhaalbaar, frustratie bij cursist en 

leerkracht (Derwing en Munro, 2015)

Verstaanbaarheidsprincipe
• Verstaanbaarheid

• Begrijpelijkheid

• Accent
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Lowie (2004)

A. Verstaanbaar

B. Prettig verstaanbaar

C. Moedertaalachtig

VERSTAANBAARHEIDSPRINCIPE



een zakdoek
Wat je leest, is niet wat je zegt.

Wat je hoort, is niet wat je schrijft.



Verbonden spraak

• Niemand spreekt zoals een robot. Komt in elke taal voor.

• Cursisten oefenen ook vaak door geschreven taal luidop voor te lezen.

• Cursisten hebben de neiging om vooral sterke vormen te gebruiken. 

• Vb. Jij, jou, wij

• De uitspraak kan verbeteren als verbonden spraak wordt toegepast.

• Vb. /‘kweenie/, /herfstbladeren/, /markt/



Verbonden spraak

• is het niet geïsoleerd uitspreken van klanken woorden

• de klanken beïnvloeden elkaar 

• tussen twee woorden maar ook binnen een woord.

• = assimilatie
van Veen, 2011



Leerdoel

• Cursisten kunnen de uitspraak van verbonden spraak herkennen.
• Het verstaan van woorden in verbonden spraak is voor wie 

Nederlands leert van groot belang.
• Cursisten kunnen hun uitspraak verbeteren door niet meer in 

losse woorden of  afzonderlijke klanken te spreken maar in 
verbonden spraak.

van Veen, 2011



AANPAK

RG 1/A1-A2

• noticing
• recasting
• modelling

RG 2/B1

• focus-on-
form(s)

RG 3/B2

• integratie

RG 4/C1

• transfer

onbewust 
onbekwaam

bewust 
onbekwaam

bewust 
bekwaam

onbewust 
bekwaam

V E R S T A - V A A R D I G H E I D



ERK

• Zie overzicht en ook: 

http://taalunieversum.org/onderwijs/gemeenschappelijk_europees_referentiek
ader/5/2/1/4/



However, recent studies have shown learners are able to improve

their pronunciation even after more than 10 years of residency from

having just a short-term, form-focused instruction

Derwing & Munro, 2014 in Curry J, 2016.



A1-A2 – via noticing, modelling en recasting

• De leerkracht geeft ‘een goed model’ tijdens het parafraseren (recast):
• Overdrijven mag!

• Gebruik duidelijke standaardtaal.

• Spreek bewust.

• Gebruik een leerdersaccent daar waar het past:

• Luider, langer, hoger.

• Bevestig opmerkingen (= ontluikende opmerkzaamheid) van de cursist.



B1 – focus-on-form

• Zorg voor een algemene functionele benadering. 

• Zorg voor voldoende spreekruimte voor de cursist.

• Vang de uitingen van de cursist op.

• Grijp je kans en geef  aandacht aan de vorm = Focus-on-form.

• Train via focus-on-forms.



B1 – focus-on-form

• 2 medeklinkers na elkaar mogen samen uitgesproken worden.
• Ik kom uit… werkblad 31

• Medeklinker met klinker werkblad 30

• /eris/, /meteen/, /ineen/...

• Een eind /-d/, /-b/, /-g/
• kind, ik heb, maandag…

• Eind /-n/ in infinitieven, substantieven, adjectieven werkblad 34



B1 – focus-on-form

• Sterke en zwakke vormen werkblad 27, werkblad 29B
• Je, me, we, ze, m’n, z’n
• Het = ‘et / een = ‘n

• Het is / Dat is...

• Getallen
• 2 klinkers na elkaar (halfvocalen) werkblad 38A

• Doffe klank (epenthesis) werkblad 35
• Weglaten van /t/. werkblad 33



De doffe e en het  zinsaccent
(Jehanne Van Boxtael)



Water en vuur (Jehanne Van Boxtael)

Het zinsaccent verplaatst zich door gebruik te maken van de doffe klank.

Zo ben ik niet. Zo ben ‘k niet.

Jij bent mooi. Je bent mooi.

Is dat jouw auto? Is dat je auto.

Zij heeft geen cash bij. Ze heeft geen cash bij.

Wij gaan zwemmen. We gaan zwemmen.

Zijn broek is kapot. Z’n broek is kapot.

Ik zoek mijn balpen. Ik zoek m’n balpen.

Vader leest één artikel in de krant. Vader leest een artikel in de krant.



B1 – focus-on-form

• Assimilaties
• Progressieve assimilatie

• Regressieve assimilatie

• -n finaal + /p,b,m/ = /-m/ + /p,b,m/ werkblad 37

• /f/, /s/, /g/ + vocaal = /v/, /z/, /g/ + vocaal



Assimilaties 
uitleggen

• De klankenwijzer: 
consonanten

• Leg het verschil uit 
tussen stemloos en 
stemhebbend.

• Ik …



Zinsaccent en verbonden spraak



Doffe klank en verbonden spraak



TRAIN-THE-TRAINER

• Als ik een boek was…
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