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Programma 

• Hoe leren alfacursisten ? 
 
• Klanken en letters 
 
• Oefenmogelijkheden 

 
• Auditieve discriminatie ingebed 
 
• Digitale toepassingen 
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Hoe leren alfacursisten taal? 
 
• Is het een woord? Kun je het schrijven? 
 hoge bomen 
 mijn moeder is een man *) 
• Wat is een letter? 
• Wat is een klank? 
• Wie is de ik in een verhaal? 
• Embodied/situated cognition: 
  omgevingscontext en eigen ervaring 

 
*) voorbeelden Jeanne Kurvers (2002) 
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Hoe leren alfacursisten taal? 
 

• In de context van de situatie 
• Van concreet naar abstract 
• Van context naar tekst 
 
• Met beeld en geluid 

 
• Geen talige instructie 
• Veel herhaling 
 
Dus: concreet, geen abstracte instructie, ingebed in 
een situatie, eigen ervaring  
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Hoe concreet is een klank? 
 
• Klank 

Het totaal aan eigenschappen van een geluid  
• Spraakklank 

….. dat men met spraakorganen maakt om zich 
in taal te uiten. 

• Variatie 
Iedere uitspraak van dezelfde klank of hetzelfde 
woord is weer anders. 

 bijv.  de k in kiek – kaak – koek 
• Categorisatie 

De klanken lopen in elkaar over, maar de  k 
moet herkenbaar blijven als  k, dus binnen de 
categorie k vallen. 

 
 

 
 

 

BV ANT2 – 16 november 2018 



Verschillen tussen talen (T2-T1) 
 
• Arabisch: minder klinkers dan NED. 
• Marokkaans Arabisch telt 3 vaste klinkers en 2 variabele. 
• Nederlands 13 klinkers + 3 tweeklanken (ij/ei, ui, au/ou). 
• In MA worden meer variaties onder de a gerekend. 
• Clusters van medeklinkers (kt, ts, pt) vragen om een 

variabele klinker; dat gebeurt dus ook in het Nederlands: 
 zoekte   ipv.  zoekt  

 fietes   ipv.  fiets 
 lopet   ipv.  loopt. 
• De variaties van het MA moeten teruggebracht worden 

tot een tamelijk vaste uitspraak en een aantal nieuwe 
klanken geleerd. 

• Variabele klinker (sjwa of ) in medeklinkerclusters moet 
verdwijnen. 

 
 

 



Variaties in welke categorie  ? 









Oefenmogelijkheden:  klankdiscriminatie sec 

Hoor je:        1.             of         2.           ? 
 
  1.      
 
  2.        
 
  3.    
 
  4.       
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https://test.diglin.eu/applications/trefwoorden_v3/exercise.php?id=82




















Oefenmogelijkheden:  
klankdiscriminatie met plaatje 

• Hoor je    1.               of   2.             ? 
 

1.    
 
2.        
 
3.    
 
4.       
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Klankdiscriminatie  oefenen: 
minimale paren 

• Hoor je    1.               of   2.             ? 
 

     

 
        
 
 
 
   
   

 





















Klankdiscriminatie  oefenen: 
minimale paren + woordbeeld 

• Hoor je    1.            aa   of   2.            a ? 
 

      man 

  
           maan 
 
      mand 
 
      maand 
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Welke categorie  ?   NED 









Welke categorie?   
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Variaties in welke categorie?  SOM/ARA   
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Klankdiscriminatie  oefenen: 
minimale paren + beeld + letter 

• Hoor je    1.            of    2.             ? 
 

      
    p 

 
          
    b 
 
     
    p 
 
 
      b 
   

 





















Klankdiscriminatie  oefenen: 
minimale paren + beeld + woordbeeld 

• Hoor je    1.            of    2.             ? 
 

      
    poot 

 
          
    boot 
 
     
    pot 
 
 
      bot 
   

 





















Het klankenalfabet 

 
• Het klankenalfabet 
Staat vanaf 17 november online onder Klanken 

• Wat kun je er mee oefenen? 
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https://test.diglin.eu/applications/abc/
https://test.diglin.eu/applications/abc/


Hoe gaat dat in DigLin+ ? 
Online bronnen 
• Presentatie 
• Letter naar klank slepen 
• Woorden horen en slepen 
• Woorden vormen en slepen 
• Luister en typ 

 

• Woorden spreken 
 

• Bingo 
 

• Letters schrijven 
 
 
 
 
 
 

Leerhandeling 
• Klank-tekenkoppeling 
• Letter naar klank brengen 
• Klankenbar aanwezig 
• Klankenbar aanwezig 
• Auditieve analyse + 

klankenbar + plaatje 
• Woord uitspreken en 

vergelijken met model 
• Automatisering, minimale 

paren erin verwerkt 
• Verschil in schrijfbeweging, 

met klank per letter. 
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Minimale paren:  vier, vies, kies     boom, boon, boot, noot 
lijst   rook, roos    kan, kam, kat      pak, pan, map 
 
   nog geen minimaal paar: b/p 
   nog geen a/aa - discriminatie 
 

Auditieve discriminatie ingebed in Bingo 



Bingo is uitdagend … 

Wij hebben 
geen tijd voor 

pauze ... 



 
 

• Introductie a  lijst 1 
• Introductie p en b lijst 1;  geen oppositie 
• Introductie aa  lijst 2;  geen oppositie met a  
• p/b     oppositie  - lijst 4 
• a/aa en o/oo  oppositie  - lijst 6 
• e/ee en o/oo  oppositie  - lijst 7 
• a/aa   oppositie  - lijst 8 en 9 
• a/aa   open lettergreep – lijst 11 
• a/aa   open en gesloten   
    ee, uu, oo   lettergreep lijst 13   

 

Auditieve discriminatie ingebed in Bingo 
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Als de klank-tekenkoppeling niet op gang komt 

Casus: luister en typ wordt snel en goed afgewerkt, maar 
veel fouten in Letters slepen. 
Het woord wordt correct getypt zonder auditieve analyse 
en klank-tekenkoppeling.  
 
Oplossing: 
• Geen foto’s erbij; dwingen tot analyse. 
• Woordenlijst splitsen; kleinere verwachting/taak maken 
• Vereenvoudiging (onder Extra) 
• Verdeeld in oefeningen met a, met ie of met oo 
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Specifieke problemen 



Wat heb ik gedaan? 



Auditieve discriminatie  p/b 

Overzicht goed en fout 



Voordeel van digitaal oefenen 

• De stimulus (input) blijft constant 
• De stimulus kan eindeloos herhaald worden, ook 

buiten de les. 
• De cursist beslist zelf over doorgaan of niet. 
• De cursist krijgt directe feedback bij auditieve 

discriminatie (geldt niet voor spreken) 
• De variatie in de input is gegarandeerd (man/vrouw; 

kleine verschillen binnen de categorie) 
• Vooruitgang is zichtbaar en daardoor meetbaar. 
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Nul fout !! 
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