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Het boek Verstaanbaarheid in de praktijk is een lessenpakket voor auditieve discriminatie voor anderstaligen. Het 
werd geschreven door vier medewerksters van het Centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) Antwerpen-Zuid. Alle 
auteurs maken daar deel uit van de werkgroep Verstaanbaarheid. 
 
De reden waarom dit boek geschreven is, staat duidelijk vermeld op de achterflap: uit de prakrijk is gebleken dat bij 
de cursisten NT2 de verstaanbaarheid onvoldoende vanzelf evolueert. Deze verstaanbaarheid is echter een 
belangrijke voorwaarde voor het vlot leren lezen, schrijven, spreken en luisteren. De auditieve discriminatie is één 
van de vereisten om tot een goede verstaanbaarheid te komen. Daarom hebben de auteurs besloten hiervoor een 
lessenpakket samen te stellen dat zowel in groep als individueel kan gebruikt worden. 
 
In een korte algemene inleiding schetsen de auteurs waarom ze het boek geschreven hebben en wat zij verstaan 
onder auditieve discriminatie. Deze auditieve discriminatie neemt een vooraanstaande plaats in bij het leren van 
een taal. Ze is immers belangrijk voor: 
 

• de spraakperceptie en het taalverstaan  

• de controle van het eigen spraakproduct  

• de foneem-grafeemkoppeling bij het lezen en schrijven 
 
Hierbij dient wel vermeld te worden dat de auteurs er van uitgaan dat de auditieve discriminatie in de eigen taal 
geen probleem vormt: het gaat over problemen die ontstaan doordat er klankverschillen zijn tussen de moedertaal 
van de cursist en het Nederlands. Het boek kan dus niet gebruikt worden als een remediëringspakket voor mensen 
die problemen hebben met de auditieve discriminatie op zich. 
 
In een tweede korte hoofdstuk wordt overlopen hoe de verschillende klanken uit het Nederlands gearticuleerd 
worden. Dit stukje theorie wordt toegelicht met duidelijke schema's en afbeeldingen. 
 
Het lessenpakket zelf bestaat uit zes grote delen: 
 

• de discriminatie tussen korte en lange klinkers (a/aa, e/ee, i/ie o/oo, u/uu)  

• de discriminatie tussen klinkers en tweeklanken (i/e, ie/ee, oo/eu, ee/ei, ee/ij, oe/uu/u)  

• de discriminatie van de tweeklanken (oe/eu/ui, ou/au, ij/ei)  

• de specifieke discriminatie- en articulatieproblemen (b/v/w, v/w, sch/sj, g/h (ch), m/n/ng/nk, nk/ng, 
n/m/nk/ng)  

• de discriminatie tussen stemloze en stemhebbende (p/b, t/d, f/v, s/z, ch/g)  

• de discriminatie van individuele problemen (l/r, f/p) 
 
De lesjes zelf zijn niet zo lang (15'). Ze gaan altijd uit van het principe dat de cursist de verschillen eerst moet 
kunnen horen (receptieve training) voor hij ze zelf kan uitspreken en gebruiken als controle van zijn eigen 
spraakproduct. Bij elke les staat duidelijk aangegeven voor welk minimumniveau ze bedoeld is, wat niet wegneemt 
dat ze ook voor hogere niveaus kan gebruikt worden. De volgorde van de lesjes zelf ligt niet vast, tenzij waar dat 
noodzakelijk is omdat het ene voorbouwt op het andere. 
 
Het volledige pakket bestaat uit: 
 

• de handleiding (hier besproken) 

• een oefenboek met cd voor de cursist (€ 12) 
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• klankplaten en grafeemkaarten (gratis te downloaden op http://www.uitgeverij.acco.be)  
 

Een heel praktisch boek dat zijn doel zeker niet zal missen. 
 
[2007-12-29] 


