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Gemiddeld vestigen zich 600 migranten per dag in
Nederland (CBS, 2017). Van hen wordt verwacht
dat zij zich snel verstaanbaar kunnen maken in het
Nederlands. Mensen met een accent zijn echter
minder goed verstaanbaar en ervaren discriminatie
binnen de maatschappij (Levis & Moyer, 2014). In

het *T2-onderwijs wordt helaas nauwelijks
aandacht besteed aan de correcte uitspraak
van klanken (Saalfeld, 2011).

Daarom ontwikkelen wij de app SpreekTour, die
in tegenstelling tot reeds bestaande apps de
**NT2-leerder de gelegenheid biedt om
multisensorisch te werken aan de uitspraak van
de Nederlandse klanken.
Terwijl de NT2-leerder een tour maakt door
Nederland, wordt er op een interactieve manier
kennis opgedaan over de uitspraak van de
Nederlandse klanken.

💡 Het gebruik van een smartphone is in
vergelijking met websites en hand-outs het
meest effectief om aan uitspraak te werken
(Saran, Seferoglu & Cagitaly, 2009).
* T2-onderwijs: de verwerving van een nieuwe taal binnen het onderwijs
** NT2-leerders: anderstaligen die de Nederlandse taal leren
*** T2-leerders: anderstaligen die binnen het onderwijs een nieuwe taal leren

☝ De uitleg en instructies zijn beschikbaar in
het Nederlands, Engels, Duits en Arabisch!
Luisteren
Door middel van verschillende luisteroefeningen
leert de gebruiker de Nederlandse fonemen
auditief te discrimineren.

Mondbeeld bekijken
👈
Met behulp van
3D-animaties van de
mondstand kan de
articulatie zowel frontaal als
lateraal worden getoond.
👈
Een uitgebreide uitleg
over de klankrealisatie is ook
beschikbaar in videovorm met
ondertiteling.
💡 Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de uitspraak van ***T2-leerders effectief verbetert door
articulatie-instructies en de inzet van talking heads die de klankrealisatie visualiseren (Liu, Massaro, Chen,
Chan & Perfetti, 2007) (Kröger et al., 2010) (Berthier & Moreno-Torres, 2016).

Nazeggen
De gebruiker kan doelklanken op
woordniveau beluisteren en zichzelf
opnemen tijdens het naspreken. Het
resultaat kan vergeleken worden met
het voorbeeld.
💡 Een video-opname is een effectief hulpmiddel,
omdat ze de zelfcorrectie van de NT2-leerder
kan bevorderen (Bossers, Kuiken en Vermeer, 2010).
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