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Met Nu versta ik je! kunnen anderstalige cursisten hun uitspraak van het Nederlands verbe-

teren. Het boek werkt met een contrastieve aanpak: cursisten oefenen met moeilijke klankcom-

binaties om zo het verschil tussen klanken eerst te leren onderscheiden om ze vervolgens te 

leren uitspreken. Hierbij worden de klanken zowel op woord-, zins- en tekstniveau aangeboden. 

Ook krijgen de cursisten de klanken in communicatieve oefeningen aangeboden zoals taalriedels, 

dialogen, open vragen en rollenspellen om de transfer naar spontane spraak te maken. 

Verstaanbaar spreken is niet alleen het juist uitspreken van klanken. Het ritme van de taal is ook 

heel belangrijk. Daarom is er in Nu versta ik je! ook veel aandacht voor oefeningen op woord- en 

zinsaccent, klankverbindingen, ritme en intonatie. 

Nu versta ik je! is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde cursisten. Cursisten kunnen de 

methode zelfstandig doorwerken, maar de methode is ook zeer geschikt voor gebruik in de klas. 

Bovendien is er een appendix met extra uitspraakoefeningen bij de methode Vanzelfsprekend en 

Niet Vanzelfsprekend. Dit is de editie voor België. Er is ook een variant voor Nederland beschikbaar.

Alle oefeningen in Nu versta ik je! staan op de cd-rom. De tracks van de cd staan genummerd in het 

boek. De cursist kan hiermee de aangeboden klanken volgens de volgorde van het boek doorlopen 

of alleen die klankcombinaties of oefeningen selecteren die voor hem relevant zijn. Daarnaast 

horen bij dit boek ook online oefeningen die beschikbaar zijn op een digitaal leerplatform.
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Ines Blomme, Annelies Nordin en Johanna Potargent zijn docenten en/of logo-

pedisten aan het Instituut voor Levende Talen van de KU Leuven. Ze hebben jaren-

lange ervaring met NT2-onderwijs  en ze hebben ook een uitspraakcursus voor 

anderstaligen ontwikkeld die ze twee keer per jaar aanbieden. Op basis van deze 

cursus is Nu versta ik je! ontstaan. 
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WOORD VOORAF
Nu versta ik je! is ontwikkeld vanuit de praktijk, op verzoek van cursisten en collega-docenten 
om aan de uitspraak van de anderstalige te werken. We willen hier ook graag een aantal mensen 
bedanken. 

Allereerst gaat onze dank uit naar de vakgroep Nederlands van het ILT. De gedrevenheid van 
alle NT2-docenten van ons instituut stimuleerde ons bij het schrijven van dit werk.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Marian Goossens, Lieve De Wachter, Kitty 
Sterkendries, Helga Van Loo, Leen Verrote en An Vlasselaers die heel wat tijd gemaakt hebben 
om grote delen van het manuscript na te lezen en te becommentariëren.
Ook het ILT bedanken wij voor het beschikbaar stellen van de faciliteiten. Hartelijk dank 
ook aan Lut Sengier die verschillende uren met ons in de opnamestudio heeft gewerkt en de 
geluidsfragmenten heeft gemonteerd.
Uiteraard willen we ook onze cursisten bedanken voor hun enthousiasme. We lieten hen met 
verschillende proefversies werken en kregen van hen veel bruikbare feedback en suggesties. Zij 
lieten ons de behoefte aan Nu versta ik je! aanvoelen. 
Een woord van dank ook voor de personen die de oefeningen ingelezen hebben: Lieve De 
Wachter, Cindy Henderickx, Gert Loosen, Pieter Rombouts en Brecht Schabregs, Bart 
Tauwenberg en Geert Geuten die voor de taalriedels zorgde. 
We danken ook alle mensen die ons via workshops, lezingen en conferenties verschillende 
ideeën aanreikten. 
Onze dank gaat ten slotte uit naar Geert, Stijn, Carl, Sebastiaan en Annabel die ons motiveerden 
en inspireerden.

Het was heel plezierig en verrijkend om aan Nu versta ik je! te werken. We hopen dat jullie, 
docenten en cursisten, er ook heel veel plezier aan beleven.

Ines Blomme
Annelies Nordin
Johanna Potargent
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Voor de cursist

Je spreekt Nederlands, maar mensen begrijpen je niet altijd. Je kent de woorden en de gram-
matica, je gebruikt de juiste structuren en toch lukt de communicatie niet altijd. Je spreekt 
Nederlands maar je klinkt niet ‘Nederlands’. Dit is een probleem dat veel NT2-leerders dagelijks 
tegenkomen. Dit kan verschillende redenen hebben. Je spreekt bijvoorbeeld klanken verkeerd 
uit. Of je ritme klinkt niet Nederlands doordat je verkeerde accenten in een woord of een zin 
gebruikt. Ook de juiste emotie overbrengen lukt niet altijd. Soms denken mensen dat je boos 
of onbeleefd bent, terwijl je bijvoorbeeld alleen maar te hard spreekt en de woorden te weinig 
verbindt. 

Met Nu versta ik je! kun je je uitspraak van het Nederlands verbeteren. In Nu versta ik je! kun je 
oefenen met klanken en klankcombinaties die veel NT2-leerders moeilijk vinden. Niet bij elke 
klankcombinatie staan dezelfde oefeningen, maar er zijn altijd drie fases: 
- je luistert naar de klanken en ontdekt hoe je ze vormt; 
- je leert het verschil tussen de klanken en je leert ze te herkennen;
- je leert de klanken gebruiken in woorden, zinnen, dialogen en spontane communicatie.

Omdat je de klanken in Nu versta ik je! niet alleen leert op klankniveau, maar ook in woorden, 
zinnen en dialogen, oefen je ook prosodie. Prosodie is het goed toepassen van het woord- en 
zinsaccent, het juiste ritme en de juiste intonatie van het Nederlands. Op de website vind je een 
lijst met de oefeningen in het boek die heel specifiek op prosodie oefenen. Op deze manier kun 
je gemakkelijk vinden welke oefeningen uit het boek je kunt gebruiken, als je specifiek op dit 
onderdeel wilt oefenen.

Met het boek en de cd-rom kun je zelf werken. Je kunt het boek volgen, maar je kunt ook de 
klankcombinaties kiezen die je moeilijk vindt. Of je kiest binnen een klankcombinatie alleen de 
oefeningen die je wilt doen. Elke klank heeft een referentiewoord. Deze referentiewoorden staan 
op de aparte bladwijzer in het boek.

In het boek staan de nummers van de audio van de cd-rom. Het is belangrijk om jezelf vaak op 
te nemen en je eigen uitspraak te vergelijken met de voorbeelden op de cd-rom. Zo kun je jezelf 
blijven verbeteren. 
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Voor de docent

1   Test

Probeer voor je een groep NT2-cursisten op uitspraak gaat trainen, van al je cursisten een 
test af te nemen om te weten waarop je met deze groep zeker moet oefenen. Soms is het niet 
nodig om op alle klanken in te gaan en kun je meer tijd aan enkele specifieke klanken be-
steden. Zo hebben bijvoorbeeld niet alle Chinezen moeite met stemhebbende en stemloze 
medeklinkers. Ook Spanjaarden hebben niet altijd problemen met de [b]-[v].

Laat de cursisten de testzinnen inlezen en beoordeel ze achteraf. De woordjes kunnen ze 
nazeggen zodat je als docent kunt ontdekken waar er specifieke klankproblemen zitten. 
Het kan zijn dat de cursisten de klanken niet goed van elkaar kunnen onderscheiden of 
sommige klanken of klankverbindingen gewoon niet kunnen uitspreken. De cursisten met 
hardnekkige problemen verwijs je het best door naar een logopedist. Hij /zij kan dan voor 
die cursisten een individueel trainingsplan opstellen. De test vind je in de bijlage.

2   Keuze van klankcombinaties en woorden

We bieden de klanken contrastief aan. De klanken die we bij elkaar plaatsen, zijn klanken 
die cursisten soms moeilijk uit elkaar kunnen houden. Er zijn zeker ook andere contrast-
keuzes mogelijk, maar we hebben voor deze combinaties gekozen omdat onze cursisten 
daar het vaakst problemen mee blijken te hebben.

Voor elke klank hebben we een vast referentiewoord gekozen. Zo kun je als docent steeds 
naar dezelfde woorden verwijzen, wat de cursisten houvast biedt. De referentiewoorden 
vind je ook op een bladwijzer in het boek. De prenten van de referentiewoorden kun je in 
twee verschillende formaten via de website afdrukken.

De meeste woorden die we gebruiken in de oefeningen komen uit de cursussen Vanzelfsprekend 
en Niet Vanzelfsprekend. Daarin worden de meest frequente woorden (ongeveer 3000) uit 
het Nederlands aangeboden. Een cursist met een basiskennis van het Nederlands zal dus de 
meeste woorden herkennen. 
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3   Klinkerdriehoek

Voor de correctie van de klinkers is het goed om te weten waar die in de mond gevormd 
worden. We bespreken dat ook bij elke klank apart. 

                  tong voor           tong in het midden   tong achter

  lippen ongerond       lippen gerond          lippen gerond       

mond dicht  
     ie   uu     oe

   ee eu
        oo
             i      u  

                 ә

            e                  o

       aa     a
mond open        

Met deze driehoek kun je zien hoe je de klanken kunt corrigeren. Als een cursist bijvoorbeeld 
[oe] zegt in plaats van [u] kun je hem aanraden de [ə] van de te zeggen. In de driehoek zie je 
dat die twee klanken dicht bij elkaar liggen. Bij de [u] moet je de lippen wel rond maken.
Om zelf te ontdekken hoe je de klanken precies vormt, kun je ook eens in de spiegel kijken. 
Je kunt de cursisten ook een spiegeltje naar de klas laten meebrengen zodat ze zelf beter 
kunnen ontdekken en zien hoe ze een bepaalde klank vormen.

4   Opbouw per klankcombinatie

Niet bij elke klankencombinatie vind je dezelfde oefeningen terug maar je kunt wel altijd 
een verkennende, een receptieve en een productieve fase onderscheiden. In de verkennende 
fase verkennen de cursisten de klanken, geïsoleerd en in context. In de receptieve fase le-
ren de cursisten de klanken te discrimineren en te identificeren. In de productieve fase ten 
slotte leren de cursisten de klanken te gebruiken in woorden, zinnen, dialogen en spon-
tane spraak. In die laatste fase vind je niet alleen oefeningen die de specifieke klanken trai-
nen, maar ook oefeningen die expliciet oefenen op prosodie zoals woord-en zinsklemtoon, 
woordverbindingen, verkorte vormen, intonatie enz.

lippen ongerond
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5   Hoe kan een les eruitzien?
 
 Verkennende fase

- We brengen steeds eerst de referentiewoorden aan van de klanken waarop we willen oe-
fenen. Op de website vind je de tekeningen van de referentiewoorden die wij gebruiken 
in het groot. Je kunt de tekeningen aan het bord hangen en de referentiewoorden op het 
bord sorteren. Dan leest de docent een aantal woorden voor die de cursisten onder het 
juiste referentiewoord moeten zetten. Hierbij kun je het best een blad voor je mond hou-
den zodat de cursisten echt op hun gehoor moeten vertrouwen. Ze kunnen anders vaak 
aan je mondstand al zien om welke klank het gaat. Daarna zoeken we samen uit hoe we 
de klank precies vormen. De cursisten vormen en voelen de klanken. De belangrijkste 
punten hierbij zijn de stand van kaak, tong en lippen. 

Voorbeeld: 
 

man – aap 

man kaak: open
tong: laag ontspannen
lippen: ontspannen

aap kaak: open
tong: laag gespannen
lippen: lachen, gespannen, 
mondhoeken achteruit

       
Bij het ontdekken van de klanken kun je het best zoveel mogelijk beelden gebruiken. 

Voorbeeld:  De ‘lippen gespreid’ kun je beter als ‘lachen’ uitleggen. 

 De [ch] is een kat die boos is en blaast.

 De [h] is eens diep zuchten of de spiegel met je adem laten aandampen.

 De [ui] start met een ontspannen en idioot gezicht. ‘Kijk eens heel dom en  
 laat je mond openhangen.’

 Bij de [i] van kip kun je verwijzen naar het zinnetje ‘I miss you’.

 Bij de [η] kun je het geluid van een bel oproepen: ‘ding dong’.

Bij de stemhebbende en stemloze consonanten beginnen we met ritmische reeksen om 
de klanken te ontdekken. De stemloze consonanten oefen je het best geïsoleerd, bijvoor-
beeld [s] aanhouden zoals een sissende slang. Voor de stemhebbende klanken is het vaak 
gemakkelijker om met een vocaal te starten omdat deze stemhebbend is. De cursisten 
moeten dan proberen om hun stem aan te houden. Ze moeten de trilling van de stem 
blijven voelen. 

- Daarna geven we een vraag met beperkte antwoordkeuze aan elkaar door waarin de be-
handelde klanken voorkomen. Omdat de klanken op die manier in een context aangebo-
den worden, krijgen ze meteen een concreet karakter. De cursisten kunnen de vraag om 
de beurt zeggen; zo hoor je als docent ook meestal wie er problemen heeft met de klanken 
op zinsniveau en wie niet. Het is niet de bedoeling om hier meteen te corrigeren. Je kunt 
wel als docent de vraag of het antwoord nog eens laten herhalen als dat nodig is. 
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 Receptieve fase

- Op de website vind je ook kleinere tekeningen van de referentiewoorden. Die tekeningen 
gebruiken de cursisten voor een receptieve oefening. Ze luisteren naar een reeks woorden 
en duiden de klank aan die ze horen. Individueel of in groep steken ze het kaartje van de 
juiste klank omhoog. Dit spelelement werkt motiverend. 

- De volgende oefening kun je tweemaal doen in de klas: een eerste keer receptief en een 
tweede keer productief.

1. Je luistert naar de cd of de docent kiest een woord (uit het rijtje van twee of drie) en de 
cursisten duiden dat woord aan. Daarna kijken ze bij hun buren of ze hetzelfde woord 
hebben aangekruist. Als er discussie is, wordt dat woord herhaald. 

2. De cursisten werken per twee. De ene cursist leest een woord en de andere cursist duidt 
dat aan en herhaalt: ‘Jij zegt X’. De eerste zegt of het klopt of niet. Zo geven de cursisten 
elkaar feedback.

- Bij sommige klankenparen vind je een oefening met prenten. De prenten zijn  geordend 
volgens klank, bv. ‘maan’ staat bij het referentiewoord aap. De cursisten luisteren eerst 
naar alle woorden die bij de prenten en hun schriftbeeld horen. Daarna kijken de cur-
sisten enkel naar de prenten zonder schriftbeeld. Ze luisteren naar een nummer en een 
woord. De bedoeling is dat ze eerst luisteren bij welke klank / welk referentiewoord dat 
woord hoort. Vervolgens zoeken ze in de juiste klankgroep de prent voor het gehoorde 
woord en zetten daar het nummer bij. Achteraf kunnen ze met hun buur vergelijken. In 
de productieve fase kan deze oefening opnieuw gedaan worden. De ene cursist zegt een 
woord en de andere cursist zoekt de betreffende prent. Ook deze prenten vind je op de 
website. Als je de prenten verknipt, kun je de woorden in een productieve fase ook actief 
inoefenen door middel van memory, ganzenbord, domino enz.

 Productieve fase

- Eerst worden per klank enkele eenvoudige woorden ingeoefend. De cursisten luisteren 
ernaar en zeggen ze na. Daarbij proberen ze vooral te letten op de uitspraak van de klank 
waarop we op dat moment oefenen.

- Dan bieden we de klanken op woordniveau contrastief aan door middel van minimale 
paren. De minimale paren zijn zeer geschikt om klassikaal mee te oefenen. De hele klas 
herhaalt dan wat de docent zegt. 

- De andere woorden en woordgroepen kun je het best opnemen zodat de cursisten zich-
zelf kunnen beluisteren. Ze vergelijken dan hun uitspraak met die van de docent. Je kunt 
ze ook elkaar laten beluisteren.  Ze nemen dan de hoofdtelefoon van elkaar en geven aan 
wat ze niet goed vinden. Dit werkt alleen in een open klassfeer. Als je een talenpracticum 
kunt gebruiken, heb je het voordeel dat je als docent meteen kunt meeluisteren en ieder-
een individuele feedback kunt geven.  

- Je kunt hierna meteen op dezelfde manier de zinnen inlezen maar je kunt ook eerst een 
doorgeefvraag doen, taalriedels ‘zingen’ of pictogrammen met hen lezen. 
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 Je kunt ook eerst de zin laten inlezen en pas daarna de correctie aanbieden. Dit is een 
moeilijkere werkvorm.
Vanaf dit niveau is het als docent belangrijk om de cursisten niet alleen op de betreffende 
klanken te laten trainen maar ook op prosodie. Soms helpt het om zinnen in min of meer 
fonetisch schrift in één doorlopende lijn op het bord te schrijven en de klemtonen aan te 
duiden. De cursisten herhalen dan de zin tot ze de normale intonatie, verbindingen en 
klemtonen hanteren. Door daar als docent voortdurend aandacht voor te hebben, nemen 
cursisten dit aandachtspunt vaak spontaan over.

- Bij de pictogrammen moeten de cursisten achterhalen welke zin er staat. Ze lezen met 
de hulp van de pictogrammen de zinnen zo natuurlijk mogelijk en proberen daarbij het 
tempo steeds te verhogen. Je kunt de pictogrammen eerst in groep lezen en dan om de 
beurt één zin laten lezen. Je kunt als docent het tempo aangeven door in je handen te 
klappen, met een pen te tikken, met je tong te klakken, op een trommel te slaan enz. 

 De cursisten mogen in geen geval de zinnen en/of woorden opschrijven. Het is hier de 
bedoeling dat ze loskomen van het schriftbeeld. De oplossingen staan in de sleutel.

- Taalriedels helpen onder andere om het natuurlijke spreektempo en het ritme van de taal 
in te slijpen. Tegelijkertijd leren de cursisten ook op een natuurlijke manier woorden te 
verbinden en – als het even kan – nemen ze ook nog wat idiomen en culturele eigenaar-
digheden op, die in deze riedels geïntegreerd zijn.

 Je leest de taalriedel eerst een aantal keren zin per zin voor terwijl de hele klas herhaalt. 
Daarbij tik je het tempo met een pen of een ander hulpmiddel. Dan kun je de cursisten in 
2 groepen tegen elkaar laten oefenen om uiteindelijk te eindigen met een dialoog tussen 
2 cursisten. 

- Bij sommige klankcombinaties vind je vragen met twee antwoordmogelijkheden. De 
cursisten mogen dan een van de twee antwoorden kiezen. Je kunt het best het vragen- en 
het antwoordenblad apart uitprinten zodat de cursist die de vragen stelt, de antwoorden 
niet kan zien (zie website). Dat zorgt voor een groter verrassingseffect. Gevorderde cur-
sisten kunnen de vragen ook door elkaar stellen. Diegene die antwoordt, moet dan eerst 
zoeken welke antwoorden bij deze vraag passen en dan het antwoord kiezen. 

 Daarnaast zijn er bij elke klankcombinatie ook open vragen waarbij de cursisten om de 
beurt een vraag aan elkaar stellen. Hier is het doel de klanken te gebruiken in spontane 
spraak. Sommige vragen verlangen maar een kort antwoord, maar andere nodigen uit tot 
een echte conversatie. Je kunt de vragen ook verknippen en op strookjes in een enveloppe 
geven of de cursisten met de strookjes laten rondlopen in de klas. Je kunt de vragen ook 
opsplitsen zodat je een A- en een B-versie krijgt die ze per twee kunnen oefenen.

- dialogen en rollenspelen
 Je kunt de cursisten per twee een dialoogje laten voorbereiden. Ze moeten het dialoogje 

dan zodanig inoefenen dat ze het niet hoeven af te lezen. Vervolgens kunnen ze het voor 
een ander groepje of voor de klas opzeggen. Een verdere stap is een rollenspel. Dit kan 
op dezelfde manier en is vooral leuk met gevorderde NT2-cursisten die over voldoende 
woordenschat beschikken om een levendig rollenspel te brengen.

 Bij alle oefeningen die verder gaan dan woorden lezen, werk je zeker op prosodie. Je kunt 
de cursisten wel vragen om blijvend aandacht te hebben voor een goede uitspraak van alle 
tot nu toe geziene klanken. Zo krijgen de cursisten de gelegenheid om wat ze op woord- 
en zinsniveau geleerd hebben, stilaan ook in spontane spraak toe te passen. 
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- poëzie
 De gedichten kun je de cursisten alleen of in groepjes laten lezen. Ze kiezen een gedichtje 

en oefenen dat even in. Daarna wordt het hardop voorgedragen. Je kunt ze ook om de 
beurt een zin laten lezen.

- Tongtwisters met een opeenstapeling van de in te oefenen klanken zijn leuk om af te 
sluiten. Cursisten oefenen eerst per twee of per drie tot ze denken klaar te zijn om de zin 
voor te klas te produceren. 

- Bij een opeenstapeling van consonanten slikken sommige cursisten letters of zelfs hele 
lettergrepen in. Daarom is er ook een apart deeltje met consonantclusters. Dit is leuk om 
eens tussendoor te doen of bij speciale momenten in het jaar zoals Kerstmis. Je kunt er 
dan ook een spreekoefening aan koppelen. Je kunt hen in kleine groepen laten werken. 
Elk groepje krijgt een envelop met kaartjes waarop een woord staat met een of meer con-
sonantclusters (kerstavond, kerstgeschenk, kerstvakantie, kerstconcert, kerstster, kerst-
drukte, kerststal, kerstsfeer, …). Zij moeten dan een kaartje nemen en zeggen wat dat 
voor hen betekent. 
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Afspraken

-  In het Nederlands spreek je de woorden van een zin niet apart uit. We verbinden ze met elkaar. 
Er is dus geen pauze na elk woord. Dit betekent ook dat klanken elkaar kunnen beïnvloeden. 

 Tot ziens!   De [z] wordt [s] onder invloed van de [t]. [tot siens]

-  Het lidwoord een wordt altijd uitgesproken als [ən]. Voor het cijfer 1 zeggen we wel [een].

 Er liep een meisje voorbij. [ən mij∫ə]

 Er liep 1 meisje voorbij. [een mij∫ə]

 

-  De [n] van de uitgang -en bij werkwoordsvormen en meervoudsvormen wordt meestal weg-
gelaten.

 Ik ga enkele boeken kopen. [boekə koopə]

-  Op het einde van een woord wordt de b altijd een [p], de d een [t] en de g een [ch]. 

 Ik heb [p] [ik hep]

 goed [t] [goet]

 de dag [ch] [də dach]

-  De voornaamwoorden mijn en zijn worden uitgesproken met [ə] als ze geen accent krijgen.

 Zeg het maar aan zijn broer. [zən broer]

 Dit is niet mijn auto, maar zijn auto. [mijn outoo] [zijn outoo]

-  Eens wordt meestal uitgesproken als [əs].  

 Kom eens even. [kom əs eevə]

-  Hij wordt soms uitgesproken als [ie] als het geen accent krijgt.   

 Ze zegt dat hij komt. [dat ie]

-  Komt er -je na een woord (=diminutief), dan hoor je geen [ʃ]. Je hoort wel een [ʃ] als er een s 
in het basiswoord staat.

 tafeltje, pintje [taafəltjə] [pintjə]

 flesje, kusje [fle∫ə] [ku∫ə]
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In het boek vind je bij sommige verbindingen een transcriptie. Zo zie je hoe we in het Nederlands 
klanken met elkaar verbinden. We maken niet alle verbindingen expliciet. Welke we precies opne-
men en de verantwoording van die keuze vind je op de website van Acco (www.uitgeverijacco.be/
nuverstaikje_belgië). 

Soms krijg je ook de transcriptie van de meest natuurlijke uitspraak van bepaalde woorden, zo-
als bij koude koffie: [kouwə]. Je kunt ook [koudə] zeggen maar dat hoor je minder vaak.

Hoewel we in het Nederlands de woorden meestal verbonden uitspreken, hebben we bij de 
transcriptie ervoor gekozen om het woordbeeld transparant te houden. Alle woorden worden 
zoveel mogelijk van elkaar getranscribeerd, tenzij de eindklank van het ene woord samenvalt 
met de beginklank van het volgende woord. 

elke dag verse broodjes [dach fersə]

nog geen vakantie [nocheen]

lijst van de symbolen die we gebruiken voor de fonetische transcriptie:

[a] man [ui] huis [m] mat
[aa] aap [ə] de [n] nek

[e] mes [t] tas [l] lip
[ee] been [d] dik [r] raam
[i] kip [s] sok [j] jas
[ie] tien [z] zon [k] kat
[o] bom [f] foto [η] ring
[oo] boot [v] vis [∫ ] meisje
[u] bus [p] pen [ʒ] garage
[uu] muur [b] bal [ĝ] Engels: good
[oe] koe [ch] lach [è] Frans: scène
[eu] neus [g] goed Engels: bed

[ij] wijn / trein [h] haar [œ] Frans: oeuvre
[ou] koud / blauw [w] water
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Deel 1 VOCAlen - DiFTOngen

man – aap
1   luister en sorteer de volgende woorden onder man of aap.

kaas, bal, straat, kazen, kasten, sap, laat, passen
  

man aap

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Hoe vorm je de klank?

[a] van man
- laat je mond openvallen
- laat je tong ontspannen, laag in de mond liggen
- ontspan je lippen en trek je mondhoeken niet naar achteren 

[aa] van aap
- laat je mond openvallen zoals bij de [a] van man 
- laat je tong laag in de mond liggen 
- span je lippen en trek je mondhoeken naar achteren zoals wanneer je lacht

2   Antwoord en geef de vraag door aan iemand in de klas.

Mijn naam is … .
Wat is jouw naam?

Welke dag is het vandaag?  [ət fandaach]

  Het is vandaag … .  [is fandaach]

m
an

 –
 a

ap

1

2

1

2

2
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3   luister en duid aan welke klank je hoort.

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

4   Duid het woord aan dat je hoort.

A B C

1 zaak  zak  zaal 

2 baas  bas  baan 

3 kwak  kwaak  kwaken 

4 gaat  gat  gaten 

5 slaan  slaat  sla 

6 baas  bazen  bassen 

7 naam  nam  namen 

8 maan  man  manen 

9 gaaf  gaf  gaven 

10 graaf  graf  gaf 

5   luister naar de volgende woorden.

bal
tas

glas

kast
hart

4

5

3

3

3

4

4

5

5



21

VO
CA

le
n 

- D
iF

TO
ng

en

Wat hoor je? Zet het nummer bij de juiste tekening.

haar raam

baard

schaar
tomaat

m
an

 –
 a

ap

66
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6   Zeg na.

bal 
tas
bak
vak
man
kast
hart
straf

ballen
tassen

bakken
vakken
mannen
kasten
harten
straff en

haar
raam
maan
maak
baard
taart 

schaar
tomaat

haren
ramen
manen
maken

baarden
taarten 
scharen 
tomaten

An
mag
zak
zal
had
lach
hal
tak

passen
klacht

aan
maag
zaak
zaal
haat
laag
haal
taak

Pasen
klaagt

dan
dag
wat
vlak
slap
smal 

strand
land
kalm
dans

daar
vaas
waar
zwaar
slaap

smaak
straat
kaart
maart
kaars

achter
arme
tassen
zakken
bakken
wassen
plassen
straff en
kranten
arrogant 

aarde
apen
talen

slagen
dagen
wagen
praten
razend

maanden
aangenaam

7

9

11

8

10

➜

6
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afvalbak  [afalbak] 
appelsap

krantenmand
achterbank

dagblad
handige Harry
zachte handen
wat een nacht
achter de kast 
knappe kapper 

gebakken appeltjes

paashaas
aanvaarden

aangename collega
paarse sjaal
aardige baas

regionale taal
speciaal verhaal

magere kaas
rare vraag

naar het theater 
laat op de avond

abnormaal
afh alen
afspraak
garnaal 

aandacht
zaterdag

aardappel
achternaam

betaalpas 
adreskaartje
aankomsthal

arrogante dames
spannende fi nale
grappige situatie

warm water
kat en kater

mannen met baarden
Nederlandse taal

Lage Landen
zware zakken

Italiaanse macho’s
Haast je wat! [haaʃəwat] 

7   Pictogrammen

1    
6    

2    
7   

3    
8   

4    
9   

5    10   

+

m
an

 –
 a

ap

12 13 14 15

16

7
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8   Zeg na.

De kat was op het dak gaan slapen.
Dat daar is de slaapkamer.
Jan gaat naar de Kalverstraat.
Naast de kamer in de gang is de badkamer.
Op zaterdag gaan we wandelen in de Ardennen.  [op saatərdachaan]

Vlaanderen is een vlak en laag land.
Betaal jij de mandarijnen?
Dan betaal ik de appels en de bananen.
De paashaas kwam vandaag te laat. 
Daarom lag de chocola niet in de mand.
Ik lach niet met absurde grappen.
Hartelijk bedankt voor je goede raad. [bədankt foor] [goejə]

Spreken ze Frans in Amsterdam?
Ja, wat dacht je? Nee, natuurlijk!
Is Anton een creatieve kunstenaar? Uiteraard!
Jouw gedrag kan ik niet aanvaarden. 

9   Antwoord en geef de vraag door aan iemand in de klas.

Waar ga je naartoe? 
  Ik ga naar Leuven.  [ik chaa]

Kan je salsa dansen? 
  Nee, ik kan geen salsa dansen. 
  Ja, ik kan salsa dansen.

 
10   Taalriedels

Hallo! Mijn naam is An.
  Dag An. Mijn naam is Jan.

Dag, hoe gaat het? [gaat ət] 

  Prima! En met jou? 
Het gaat wel. Dank je. [ət chaat]

11   De ene persoon vraagt. De andere kiest een antwoord. 

Slaap je graag? 1. Ja, ik slaap heel graag.
 2. Nee, ik haat slapen.

Ga je naar Amerika? 1. Ja, als ik kan, graag.
 2. Nee, naar Afrika.

Ben je bang van water? 1. Ja, ik kan niet zwemmen.  [niet swemə]

 2. Nee, helemaal niet. Ik zwem graag. [ik swem]

Hoe is het klimaat in Australië? 1. Het is er warm.
 2. Het klimaat in Australië? Geen idee.

17

8

18

9

19 20

21

11
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Waarom was je te laat? 1. De trein had vertraging.  [hat fərtraagiŋ]

 2. Ik was niet te laat.

Bak je vaak taart? 1. Ja, ik bak elke maandag taart.
 2. Nee, ik bak liever pannenkoeken.

Kan je Spaans verstaan? 1. Ja, en ik spreek ook Spaans.
[spaans fərstaan] 2. Nee, daar versta ik niets van.   [niets fan]

Heb je een kat of een varken? 1. Ik heb een kat.
 2. Ik heb geen kat en ook geen varken. 
 [hep cheen] [ook cheen]

Ben je al eens 1. Ja, ik ben er al eens af gevallen.   [af chəvalə]

van de trap gevallen?  2. Nee, ik ben er nog nooit af gevallen.  [af chəvalə]

[əs fan] [trap chəvalə]

Luister je vaak naar de radio? 1. Ja, ik luister elke dag.
 2. Nee, ik haat de radio.

Waar wil je naartoe gaan? 1. Ik wil naar Parijs.
 2. Ik wil naar Amsterdam.

Zijn dat alle vragen? 1. Ja, dat was alles.
 2. Nee, er zijn nog acht vragen. [acht fraagə]

12    Stel de vragen aan iemand in de klas. Antwoord met een volledige zin.

Slaap je 's nachts?
Ga je vaak naar een café?
Ga je op zaterdag laat slapen? [op saatərdach]

Heb je een minnaar of een minnares?
Ben je vaak te laat?
Ga je graag voetballen? [graach foedbalə]

Spreek je graag Nederlands?
Hou je van antieke kasten?
Ben je al in Amerika geweest?
Hou je van een Aziatische maaltijd?
Heb je een kat, een slang, een aap, een olifant …?
Eet je soms ham en kaas op je boterham?
Mag je drinken van het water uit de kraan?
Ga je graag in bad?
Welke taal spreken ze in Italië?
Welke Vlaamse namen vind je mooi?
Wie is voor jou de ideale partner? [is foor]

Hoe kan je geld besparen? 
Heb je soms last van je maag of je darmen? [last fan]

Vind je deze vragen belachelijk?

m
an

 –
 a

ap

22

12
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13   Tongtwisters

Laatst aten twaalf zatte apen appels in plaats van bananen. [twaalf satə] [plaats fan]

Anja en Sara zaten dagenlang samen op de bank te babbelen.
Alle apen apen alle apen na.

14   Poëzie

Wie a zegt

Zo is het begonnen.
Iemand zei a.   [iemant sij]

Iedereen draaide zich om.
Wát werd er daar gezegd?
A?
Ja, a.
Ach…! 
Het was heel lang heel stil.

Toon Tellegen

extra  man – bom 

15    Zeg na.

dap
sap
hak
klak
vat
bak 
kast
bas

hand

dop
sop
hok
klok
vod
bok 
kost
bos

hond

23
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16   Zeg de (nonsens)woorden na.

ok
bol
gop
zon
klop 
dor  
klor
prot

ak
bal
gap
zan
klap
dar
klar
prat

aak
baal
gaap
zaan
klaap
daar
klaar
praat

17   Zeg na.

Het adres staat al op de envelop.
Donderdag geef ik dat rapport aan mijn baas. [dondərdacheef]

Komaan, jongen, trek je jas aan!
Normaal komt hij nooit te laat.
Voor mij graag een kaartje voor het eerste balkon.

 e
xt

ra
: m

an
 –

 b
om
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Met Nu versta ik je! kunnen anderstalige cursisten hun uitspraak van het Nederlands verbe-

teren. Het boek werkt met een contrastieve aanpak: cursisten oefenen met moeilijke klankcom-

binaties om zo het verschil tussen klanken eerst te leren onderscheiden om ze vervolgens te 

leren uitspreken. Hierbij worden de klanken zowel op woord-, zins- en tekstniveau aangeboden. 

Ook krijgen de cursisten de klanken in communicatieve oefeningen aangeboden zoals taalriedels, 

dialogen, open vragen en rollenspellen om de transfer naar spontane spraak te maken. 

Verstaanbaar spreken is niet alleen het juist uitspreken van klanken. Het ritme van de taal is ook 

heel belangrijk. Daarom is er in Nu versta ik je! ook veel aandacht voor oefeningen op woord- en 

zinsaccent, klankverbindingen, ritme en intonatie. 

Nu versta ik je! is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde cursisten. Cursisten kunnen de 

methode zelfstandig doorwerken, maar de methode is ook zeer geschikt voor gebruik in de klas. 

Bovendien is er een appendix met extra uitspraakoefeningen bij de methode Vanzelfsprekend en 

Niet Vanzelfsprekend. Dit is de editie voor België. Er is ook een variant voor Nederland beschikbaar.

Alle oefeningen in Nu versta ik je! staan op de cd-rom. De tracks van de cd staan genummerd in het 

boek. De cursist kan hiermee de aangeboden klanken volgens de volgorde van het boek doorlopen 

of alleen die klankcombinaties of oefeningen selecteren die voor hem relevant zijn. Daarnaast 

horen bij dit boek ook online oefeningen die beschikbaar zijn op een digitaal leerplatform.
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Ines Blomme, Annelies Nordin en Johanna Potargent zijn docenten en/of logo-

pedisten aan het Instituut voor Levende Talen van de KU Leuven. Ze hebben jaren-

lange ervaring met NT2-onderwijs  en ze hebben ook een uitspraakcursus voor 

anderstaligen ontwikkeld die ze twee keer per jaar aanbieden. Op basis van deze 

cursus is Nu versta ik je! ontstaan. 
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