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 ‘Hoe zeg je dat?’ 
Om	vloeiend	over	te	komen	is	het	

niet	genoeg	om	voldoende	
woorden	te	kennen,	te	durven	

spreken	en	‘juiste’	zinnen	te	maken,	
je	moet	vlot	en	vaardig	kunnen	

spreken.	
Een	boodschap	die	vlot	overkomt,	

klinkt	geloofwaardig	en	doet	je	
zelfvertrouwen	om	de	taal	te	

spreken,	groeien.	
Je	kunt	je	cursisten	volgens	

Marianne	Housen	vaardig	maken	
door	ze	onder	meer	te	laten	

oefenen	op	verbonden	spraak.	Het	
woord	/opzoeken/	gaat	

bijvoorbeeld	zo	veel	makkelijker	als	
je	de	/z/	mag	uitspreken	als	/s/.	

Verbonden	spreken	doe	je	tussen	
woorden	maar	ook	in	de	

woorden	zelf.

Prosodie: verbonden spraak als 
instrument
Door	verbonden	te	spreken	verbin-
den	we	letterlijk	de	woorden	van	on-
ze	uitingen	aan	elkaar.	Alleen	op	die	
manier	blijf	je	in	de	maat	en	houd	je	
ritme.	Prosodie	komt	uit	het	oud-
Grieks	προσωδια,	prosoidía.	Letterlijk	
betekent	het	toevoegen	van	zang.	Dat	
is	iets	wat	we	als	talige	mens	spontaan	
doen.	Geen	enkele	taal	klinkt	mecha-
nisch.	Elke	taal	heeft	zijn	eigen	ken-
merken	om	vloeiend	te	zijn.	Je	bent	
vloeiend	in	je	eigen	taal,	dus	probeer	
je	dat	ook	in	de	taal	die	je	leert.	Ver-
bonden	spreken	is	een	natuurlijk	ver-
schijnsel,	zeggen	ook	Van	Veen	e.a.	
(2011).	Alleen	weten	cursisten	vaak	
niet	hoe	ze	dit	moeten	doen.	De	ge-
voelige	periode	om	taal	te	leren	is	
voorbij.	De	snelheid	van	gesproken	
taal	is	te	hoog	om	het	via	luisteren	al-
leen	te	ontdekken.	We	moeten	het	
hun	aanbieden	opdat	ze	het	zouden	
kunnen	leren.	Verbonden	spraak	kun	
je	gebruiken	als	instrument	om	proso-
dische	aspecten	(woord-	en	zinsac-
cent,	intonatie	en	ritme)	nog	meer	
waarde	te	geven.	Hieronder	staan	
twee	voorbeelden	daarvan.

/deauto/: een natuurlijk ver-
schijnsel
Deauto,	cursisten	met	een	Spaanstali-
ge	achtergrond	lijken	deze	woorden	
aaneen	te	spreken.	Althans,	dat	viel	

mij	op	telkens	als	ik	de	fonetisch	ge-
balanceerde	tekst	‘De	auto’1	liet	voor-
lezen.	Ook	collega’s	uit	de	vakgroep	
Spaans	bevestigen	dit.	Een	voorbeeld	
hoe	cursisten	Nt2	de	woorden	met	
elkaar	proberen	te	verbinden.	

Je	zou	als	leerkracht	de	letter	E	in	
de	kunnen	uitleggen.	De	e	is	hier	een	
doffe	klank	(sjwa).	Maar	werken	aan	
klanken	vraagt	zo	veel	meer	tijd	dan	
het	bijsturen	van	accenten.	Onze	in-
terventie	gaat	als	volgt:

Leerkracht Nt2 Cursist Nt2
Hoeveel	woorden	
zie	je?	 2
Welk	woord	is	
interessant?	 auto
Dat	woord	mag	je	
een	beetje	luider	
uitspreken.	 auto
de	is	niet	zo	inte-
ressant,	dat	mag	je	
snel	uitspreken.	 de	auto

De	cursist	leert	dat	het	woordje	de	
niet	veel	betekenis	heeft.	auto	is	wel	
belangrijk.	De	woorden	de	en	auto	
worden	zeer	snel	na	elkaar	uitgespro-
ken	met	de	nadruk	op	auto	als	meest	
interessante	woord.	

27, 28, 29, 30… Stress-timed
Onze	Nederlandse	taal,	met	zijn	
stress-timed	ritme,	vraagt	erom	sylla-
bes	snel	na	elkaar	uit	te	spreken.	On-
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 Vloeiend Nederlands spreken kun je leren

Soms is verbonden spraak zo vanzelfsprekend 
dat we het haast vergeten mee te geven aan 
cursisten Nt2
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beklemtoonde	syllabes	worden	zelfs	
nog	wat	sneller	uitgesproken.	Probeer	
maar:	zevenentwintig,	achtenwintig,	
negenentwintig,	dertig.	30	heeft	maar	
twee	syllabes	en	wordt	toch	even	snel	
uitgesproken	als	27,	28	en	29.	Willen	
we	verstaanbaar	zijn,	dan	kunnen	we	
niet	anders	dan	verbindingen	maken.	
Als	je	dat	niet	doet,	klink	je	als	een	
robot.	Je	begrijpelijkheid	zal	eronder	
lijden	(Cucchiarini,	2016).	De	luiste-
raar	zal	zich	veel	meer	moeten	in-
spannen	om	je	te	kunnen	verstaan.	
Je	zou	als	leerkracht	de	moeilijke	
klanken	gch, r	kunnen	uitleggen.	
Maar,	zoals	eerder	gezegd,	werken	
aan	klanken	vraagt	zo	veel	meer	tijd	
dan	het	bijsturen	van	accenten.	Onze	
interventie	gaat	als	volgt:	

Leerkracht Nt2 Cursist Nt2
Hoeveel	syllabes	hoor
je	in	27?	De	leerkracht	
stempelt	het	woord	uit	
door	de	syllabes	
mee	te	klappen.	 5

Welke	syllabe	
klinkt	luider?	 De	eerste.

Spreek	de	eerste	

syllabe	luider	uit.	
De	leerkracht	geeft	
het	tempo	aan	door	
mee	te	klappen.	
Ze	klapt	telkens	op	
de	syllabe	van	het	
woordaccent.	
zevenentwintig,	
achtenwintig,	

negenentwintig,	
dertig.	 zevenentwintig,		 	
	 achtenwintig,	

	 negenentwintig,	
	 dertig.	

In	dit	voorbeeld	leren	we	cursisten	
dat	sommige	syllabes	snel	en	dus	sterk	
verbonden	moeten	worden	uitgespro-
ken	om	in	het	ritme	te	blijven.

Een vroege start: noticing, recas-
ting en modelling
Verbonden	spraak	is	een	aspect	van	
verstaanbaarheid	dat	we	vroeg	in	het	
taalleerproces	kunnen	aanpakken.	
Vanaf	het	begin	kun	je	cursisten	ge-
voelig	maken	voor	het	aantal	woor-
den	in	een	woordgroep	of	zin.	Leer	

hun	ook	het	aantal	syllabes	te	horen	
in	een	woord.	Doe	deze	oefening	en-
kel	auditief,	dan	is	er	geen	afleiding	
van	de	spelling.	Ter	controle	kun	je	
wel	de	volgende	tip	meegeven.	
Meestal	is	het	aantal	vocalen	dat	je	
ziet	in	de	spelling	gelijk	aan	het	aantal	
syllabes.	Bied	door	een	goed	model	
van	standaard	taalgebruik	de	conso-
nantveranderingen	aan	(bijvoorbeeld	
totsiens	voor	tot ziens of	'mbeetje	
voor	een beetje.	Een	cursist	met	enige	
taalgevoeligheid	zal	deze	verandering	
in	de	uitspraak	ook	zelf	opmerken.	
Dit	moment	van	noticing	(Schmidt,	
2001	in	Kuiken,	2006)	of	ontluikende	
opmerkzaamheid	voor	verschillen	tus-
sen	het	geschreven	en	gesproken	
woord	is	cruciaal.	Je	bewijst	er	je	cur-
sisten	een	dienst	mee	wanneer	je	dit	
positief	aanmoedigt.	

Geef	het	goede	voorbeeld	via	het	
principe	van	modelling	en	gebruik	
Standaard	Nederlands.	Ook	de	oplei-
dingsprofielen	van	de	Vlaamse	over-
heid2	vragen	om	in	de	beginniveaus	
(breakthrough,	waystage	en	
threshold/A1,	A2	en	B1)	standaard-
taal,	duidelijk	geïntoneerd	en	gearti-
culeerd,	te	gebruiken	als	kenmerk	van	
de	aangeboden	teksten.	Modelling	
wordt	een	bewust	onderdeel	van	re-
casting.	Je	gaat	de	uiting	of	het	deel	
van	de	uiting	die	bijgestuurd	moet	
worden,	herformuleren	met	ietwat	
meer	nadruk	op	het	aspect	dat	je	wil	
verbeteren,	de	verbonden	spraak.	

Cursist Nt2 Leerkracht Nt2
Tot	vol	gen	de	week.	 Recast:	
	 ‘ja,	tot	volgende		 	
	 week’.
	
	 Recast	+	Modelling:		
	 ‘ja,	totfolgende	week.

Deze	leerkracht	heeft	oog	voor	ver-
bonden	spraak	en	biedt	heel	bewust	
en	met	wat	meer	nadruk	een	goed	
model	aan.	

Focus on form: Grijp je kans!
Al	snel	zullen	cursisten	opmerken	dat	
woorden,	woordgroepen	en	zinnen	
niet	altijd	worden	uitgesproken	zoals	
ze	geschreven	zijn.	Stilaan	zou	de	
vraag	‘Hoe	zeg	je	dat?’	of	‘Hoe	spreek	
je	dat	uit?’	even	vaak	aan	bod	moeten	

komen	als	‘Hoe	spel	je	dat?’	of	‘Hoe	
schrijf	je	dat?’.	Bij	focus-on-form	
voor	verbonden	spraak	neem	je	de	
functionele	lessituatie	als	opstapje	
(Kuiken,	2006).

De	voorbeelden	hieronder	maken	
enkele	items	van	verbonden	spraak	
duidelijk.	Merk	op	dat	verbonden	
spraak	zich	kan	voordoen	tussen	op-
eenvolgende	woorden	maar	ook	bin-
nen	één	woord.	

Sommige	items	van	verbonden	
spraak	zijn	heel	erg	opvallend.	Bij-
voorbeeld	de	eind	n	die	wordt	weg-
gelaten	in	infinitieven	en	andere	
woordsoorten	(pluralis,	adjectieven).	
Of	de	verstemlozing	van	de	eind	d.	
Bijvoorbeeld	kint	voor	kind.	

Voor	sommige	items	moet	je	cur-
sisten	ook	een	zekere	‘toelating’	ge-
ven.	De	t	die	mag	worden	weggelaten	
of	mag	worden	vereenvoudigd.	Het	is	
voldoende	om	slechts	de	articulatie-
positie	van	de	t met	je	tong	in	te	ne-
men	zonder	dat	je	de	klank	gaat	losla-
ten.	Zo	vermijd	je	dat	cursisten	datô
kan…	zeggen	in	plaats	van	datkan...	
In	een	woord	waarbij	de	t	omgeven	
wordt	door	verschillende	consonanten	
kun	je	ze	ook	vereenvoudigen	of	zelfs	
weglaten,	bijvoorbeeld	postzegel	en	
hoofdpijn.	Cursisten	vinden	het	soms	
vreemd	dat	ze	dit	mogen	weglaten.	
Ze	denken	dat	alle	letters	moeten	
worden	uitgesproken.

Soms	is	verbonden	spraak	zo	van-
zelfsprekend	dat	we	het	haast	vergeten	
mee	te	geven	aan	cursisten	Nt2.	In	Ik 
kan niet tekene	worden	alle	eindcon-
sonanten	verbonden	met	de	begin-
consonanten	omdat	ze	gelijk	zijn:	
ikanietekene.	Ook	consonanten	die	
gevolgd	worden	door	een	vocaal	mo-
gen	samen	uitgesproken	worden.	Bij-
voorbeeld:	het is tijd.

In	het	cursusboek	goeD geZegD van	
Van	Veen	e.a.	(2011)3	wordt	een	heel	
hoofdstuk	aan	verbonden	spraak	ge-
wijd.	De	werkbladen	zijn	bedoeld	
voor	zowel	begin-	als	hogere	niveaus	
(A1	tot	B2).	De	bijhorende	audiofrag-
menten	brengen	transfer	nog	net	iets	
dichterbij.	Je	kunt	beginnen	met	de	
leerinhouden	zelf	uit	te	spreken	of	
voor	te	lezen.	Om	de	moeilijkheids-
graad	te	verhogen	kun	je	de	oefening	
herhalen	met	de	audio-fragmenten.	
Het	helpt	om	de	klanken	van	de	
tweede	taal	door	vele	verschillende	
sprekers	in	vele	verschillende	contex-
ten	te	laten	horen.	Zo	kunnen	leerders	
zich	een	goed	beeld	vormen	van	die	
specifieke	klanken.	Dit	helpt	ook	om	

Door verbonden te spreken verbinden 
we letterlijk de woorden van 

onze uitingen aaneen
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de	T2-klanken	beter	te	produceren	
(Lively	e.a.,1993,	in	Thomson,	2011).

En zo verder
Zonder	dat	je	je	er	misschien	bewust	
van	bent,	werk	je	aan	verbonden	
spraak.	Leerkracht	A	doet	het	wan-
neer	hij	de	lees-	en	schrijfregel	uitlegt.	
Hij	vraagt	om	de	syllabes	in	de	woor-
den	aan	te	duiden.	Leerkracht	B	doet	
het	wanneer	ze	werkt	aan	woordac-
centen.	Ze	laat	woorden	eerst	uit-
stempelen	(spreken	zoals	een	robot).	
Leerkracht	C	doet	het	wanneer	ze	
vraagt	hoeveel	woorden	er	in	een	be-
paalde	zin	te	horen	zijn.	Deze	oefe-
ningen	dienen	als	basis	om	verbonden	
spraak	aan	te	pakken.

Marianne Housen

De auteur is logopediste Nt2 en co-teacher 
Nt2 bij CVO BEC/CVO Strombeek 
Grimbergen/CVO Vilvoorde
Daarnaast heeft ze een zelfstandige prak-
tijk: Logoconnect - Leopoldsburg

Correspondentie: 
marianne.housen@cvo-bec.be
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