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Voorwoord
De spraak van prelinguaal dove sprekers kenmerkt zicb meestal door een sterk
afwijkende intonatie. De spreektoonboogte is bijvoorbeeld vaak te boog en lingu'istiscb
relevante toonboogtebewegingen zijn veelal afwezig, wat resulteert in
toonboogtecontouren die als monotoon worden ervaren. Andere dove sprekers
daarentegen produceren regelmatig extreem grote toonboogtebewegingen. Hierdoor
ontstaan soms ten onrecbte accenten. Deze onjuiste productie van toonboogte en
toonboogtecontouren kan nadelige gevolgen bebben voor de stemkwaliteit en de
spraakverstaanbaarbeid. Daar staat tegenover dat bet verbeteren van de intonatie van
een dove spreker de spraakverstaanbaarbeid aanzienlijk kan verbogen, met name als de
segmentele aspecten van de spraak adequaat worden geproduceerd (Maassen & Povel,
·
1985; Metz, Scbiavetti, Samar & Sitler, 1990).
Voor een prelinguaal dove spreker is bet moeilijk te leren de spreektoonboogte
adequaat te reguleren. In de eerste plaats omdat de dove spreker mogelijk onvoldoende
toegang beeft tot de auditieve prikkels die relevant zijn voor toonboogtewaarneming.
In de tweede plaats spelen tactiele en proprioceptieve feedback nauwelijks een rol bij
bet sturen van de toonboogte (Ladefoged, 1967). Daarnaast worden toonboogteveranderingen met name gestuurd door wijzigingen in stembandtrilling (Collier, 1975).
Dit laatste leidt ertoe dat bet niet mogelijk is door visuele aanwijzigingen de dove
spreker duidelijk te maken wat toonboogte is; de toonboogte waarmee men spreekt is
immers niet zicbtbaar. De dove Ieerling duidelijk te maken wat toonboogte is vormt
een van de problemen van bet reguliere spreekonderwijs aan dove kinderen. Bovendien
is bet moeilijk aan te geven op welke wijze toonboogteveranderingen gereguleerd
kunnen worden. Toonboogte beeft geen direct visueel correlaat met uitzondering van
de beweging van de larynx bij sprekers die een opvallende Adam's appel bebben. Het
geven van visuele aanwijzingen over de manier waarop gepaste toonboogtebewegingen
gerealiseerd kunnen worden, is dus niet of nauwelijks mogelijk. Met andere woorden
bet verstrekken van procesinformatie is moeilijk.
Wei is bet mogelijk de leerling tijdens of na bet produceren ·van een uiting
aanvullende informatie te verstrekken over bet spreekresultaat, in casu de toonboogte.
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren met bebulp van systemen die aanvullende informatie
verstrekken over de spreektoonboogte via bet visuele kanaal. Deze informatie is
objectief en zonder uitstel bescbikbaar. Zij kan niet alleen gebruikt worden om de
leerling bewust te maken van bet concept toonboogte, maar ook voor bet leren
produceren van bepaalde toonboogtebewegingen. Hierbij moet de leerling relaties
leren Ieggen tussen de gevisualiseerde toonboogtecontour en de 'motoriscbe
mecbanismen' die verantwoordelijk zijn voor de productie van toonboogte.
Het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO, Eindboven) heeft, in samenwerking
met bet Instituut voor Doven in Sint-Micbielsgestel de Intonatiemeter ontwikkeld, een
systeem dat visuele feedback over de toonboogtecontour van een uiting verstrekt op
bet beeldscberm van een computer. Hierbij wordt de toonboogtecontour niet direct
afgebeeld als een reeks ruwe toonboogtemetingen, maar vindt een nabewerking plaats.
Daarbij wordt de gevisualiseerde toonboogtecontour in vereenvoudigde vorm
weergegeven.
Het blijkt namelijk dat onbewerkte toonboogtecontouren moeilijk te interpreteren
zijn, zelfs voor deskundigen op bet gebied van bet intonatie-onderzoek. Dit beeft twee
oorzaken. In de eerste plaats bevat natuurlijke spraak een groot aantal spraakklanken
die geen toonboogte bezitten, namelijk de stemloze medeklinkers, zoals de f, s, t, k en
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de p. De onbewerkte toonhoogtecontour bevat op deze plekken onderbrekingen die
niet overeenkomen met de continu gepercipieerde toonhoogtecontour. In de tweede
plaats wordt de toonhoogtecontour van natuurlijke spraak gekenmerkt door vele,
relatief korte toonhoogtebewegingen die door de positie in de lettergreep niet of
nauwelijks waameembaar zijn. In de onbewerkte toonhoogtecontouren kunnen zij de
wel hoorbare en perceptief relevante toonhoogtebewegingen versluieren. Hierdoor is
de grof weergegeven toonhoogtecontour moeilijk te interpreteren.
De Intonatiemeter verstrekt dus visuele feedback in de vorm van een uit rechte
lijnstukken bestaande toonhoogtecontour waaruit de voor de waarneming
onbelangrijke toonhoogteveranderingen (de ·z.g. micro-intonatie) zijn verwijderd. In
deze gestileerde contouren wordt alleen de zogenaamde macro-intonatie weergegeven,
dat wil zeggen de stemloze stukken worden gei"nterpoleerd en de contour wordt
gereduceerd tot een zo klein aantal rechte-lijnstukken als mogelijk is zonder de
perceptief relevante stukken van de contour aan te tasten. Zo'n sterk vereenvoudigde
contour beet een (close-copy) stilering ('t Hart, Collier & Cohen, 1990).
Bovendien kan de Intonatiemeter 'aangepaste auditieve feedback' van de gemeten
toonhoogte verstrekken d.w.z. auditieve terugkoppeling over de toonhoogte
verschaffen door middel van een sinusvormig signaal met frequenties en amplituden
die aangepast zijn aan de hoorresten van bet dove kind. Aangezien bij sommige dove
sprekers deze vorm van auditieve feedback bet waarnemen van toonhoogtecontouren
vergemakkelijkt, kan dit een gunstig effect hebben op de produktie ervan. Voor een
gedetailleerde beschrijving van de Intonatiemeter wordt verwezen naar Spaai, Storm en
Hermes (1993).
In de periode van 1 januari 1991 tot 1 januari 1994 is, in bet kader van bet project
'Interactieve leerprogramma's voor bet intonatie-onderwijs aan dove kinderen',
onderzocht in hoeverre prelinguaal dove kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar in
staat zijn met behulp van de hierboven beschreven visuele en auditieve feedback bet
toonhoogteverloop te leren controleren. Deze informatie werd vervolgens gebruikt bij
de verdere ontwikkeling van de Intonatiemeter. Tevens is in bet kader van dit project
een eerste concept van een curriculum voor intonatietraining van prelinguaal dove
kinderen samengesteld. Dat wordt in dit rapport beschreven.
Dit curriculum is een bewerking van een reeds bestaand Amerikaans curriculum
voor intonatietraining van dove personen getiteld A Guidebook for Voice Pitch
Remediation in Hearing-Impaired Speakers (McGarr, Youdelman & Head, 1992). Wij
hebben bet curriculum bijgesteld op basis van aanbevelingen in de literatuur (o.a. Ling,
1976; Fourcin, Evershed, Fisher, King, Parker & Wright, 1978; King & Parker, 1980;
Fourcin, Abberton & Ball, 1992) en ervaringen in bet project 'Interactieve
leerprogramma's voor bet intonatie-onderwijs aan dove kinderen'. Andere wijzigingen
zijn taalspecifiek en gebaseerd op de Cursus Nederlandse Intonatie (Collier & 't Hart,
1978). Van belang is voorts dat bet curriculum aansluit bij de op bet Instituut voor
Doven gehanteerde taalmethode, namelijk de orale 'Reflecterende-MoedertaalMethode' (Van Uden, 1952; 1968; 1989).
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Hoofdstuk 1

Intonatieproblemen bij Prelinguaal Dove Kinderen
Prelinguaal dove kinderen zijn kinderen die doof geboren zijn of doof geworden zijn
voor de taalontwikkeling is ingezet. Zij ondervinden vaak problemen bij het reguleren
van de spreektoonhoogte (Martony, 1968; Os berger & McGarr, 1982; Beijk &
Elsendoom, 1993). Het beheersen van de spreektoonhoogte is uitermate moeilijk voor
het dove kind, het heeft namelijk veelal te weinig hoorresten om de veranderingen in
toonhoogte adequaat waar te kunnen nemen. Andere feedbackmodaliteiten spelen niet
(tactiele feedback) of nauwelijks (kinesthetische feedback) een rol bij
toonhoogteregulatie. Bovendien worden toonhoogteveranderingen bepaald door
veranderingen in stembandspanning (Collier, 1975). Daardoor is het geven van
'visuele prikkels' hoe te komen tot een passende spreektoonhoogte niet mogelijk.
Daamaast wordt het dove kind vaak te weinig gestimuleerd door zijn of haar directe
omgeving in het produceren van een passende intonatie (John & Horwarth, 1965). Ook
in het reguliere spreekonderwijs wordt veelal weinig systematisch gewerkt aan het
verbeteren van de intonatie van dove sprekers (Ling, 1976).
De intonatieproblemen van de prelinguaal dove spreker kunnen bestaan uit: 1) een
te hoge spreektoonhoogte (par. 1.1 ); 2) de afwezigheid van lingulstis.ch relevante
toonhoogtebewegingen wat ertoe leidt dat toonhoogtecontouren als vlak en
melodieloos worden ervaren (par. 1.2); of 3) buitensporige toonhoogteveranderingen
op willekeurige plaatsen in een zin (par. 1.3). In par. 1.4 wordt in het kort de opbouw
besproken van een curriculum om deze intonatieproblemen op te lossen.

1.1 Hoge Spreektoonhoogte
De gemiddelde spreektoonhoogte van prelinguaal dove sprekers is vaak te hoog
(Angelocci, Kopp, & Holbrook, 1964; Martony, 1968; Stathopoulos, Duchan,
Sonnenmeier & Bruce, 1986; Beijk & Elsendoorn, 1993 ). Veelvuldig hebben
onderzoekers erop gewezen dat deze te hoge spreektoonhoogte het gevolg is van
pogingen die de dove spreker onderneemt de hoeveelheid proprioceptieve feedback
van de spraakproductie-activiteit te vergroten, of, zoals Willemain en Lee (1971) dit
formuleren om 'kinesthetic cues of voicing' te genereren. Onderzoek van Martony
( 1968) en Willemain en Lee (1971) heeft tevens aangetoond dat dove sprekers de
neiging hebben een spraakuiting te starten op een extreem hoge spreektoonhoogte om
vervolgens het niveau tot een 'normale' spreektoonhoogte 1 te laten dalen. Bovendien
hebben deze onderzoekers laten zien dat de gemiddelde spreektoonhoogte vaak hoger
wordt naarmate de 'complexiteit' van de te realiseren uiting toeneemt.
Alhoewel onderzoek van McGarr, Head, Friedman, Behrman en Youdelman (1986)
heeft laten zien dat problemen met toonhoogteregulatie reeds bij zeer jonge dove
kinderen voorkomt, wordt deze bevinding tegengesproken door ander onderzoek
(Green, 1956; Monsen, 1979). Onderzoek van Boone (1966) heeft aangetoond dat een
te hoge spreektoonhoogte meer voorkomt bij kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar
dan bij adolescenten. Bovendien liet dit onderzoek zien dat een te hoge
spreektoonhoogte meer voorkomt bij mannelijke adolescenten dan bij vrouwelijke

7

adolescenten. Daarentegen hebben Osberger en McGarr (1982) tussen horende en
ernstig gehoorgestoorde vrouwen grotere verschillen in spreektoonhoogte
geconstateerd dan bij mannen. Soortgelijke bevindingen werden gerapporteerd door
Youdelman, Levitt en Eadie ( 1989). Deze onderzoekingen werden echter veelal
uitgevoerd met relatief kleine aantallen proefpersonen. Dit beperkt de generalisatie van
de onderzoeksbevindingen. Meer recentelijk heeft grootschalig onderzoek van Beijk
en Elsendoorn (1993) uitgewezen dat reeds vanaf de leeftijd van 6-7 jaar dove
kinderen met een hogere spreektoonhoogte spreken dan hun horende leeftijdsgenoten.
Voorts wezen de onderzoeksresultaten uit dat de grootste verschillen in gemiddelde
spreektoonhoogte tussen dove en horende sprekers werden gevonden voor jongens in
de leeftijd van 11 tot 13 jaar. Het toonhoogtebereik van horende en dove sprekers
verschilde echter niet of nauwelijks.
Sommige prelinguaal dove sprekers produceren over alle. uitingen heen een te hoge
spreektoonhoogte, terwijl bij andere dove sprekers deze te hoge spreektoonhoogte
slechts incidenteel optreedt. Deze afwijkende toonhoogte kan de luisteraar mogelijk
afleiden van de inhoud van de boodschap van de spreker en kan aanleiding geven tot
tegenstrijdige aanwijzingen omtrent de leeftijd en het geslacht van de spreker. Als de
gemiddelde spreektoonhoogte zich bevindt aan de bovenkant van het
toonhoogtebereik is de marge die voor toonhoogtebewegingen beschikbaar is,
bovendien beperkt. Oak draagt een afwijkende spreektoonhoogte bij aan een slechte
sternkwaliteit (Monsen, 1979). Desalniettemin heeft een afwijkende spreektoonhoogte
niet of nauwelijks invloed op de verstaanbaarheid van de dove spreker tenzij er een
'toonhoogtebreuk' optreedt (McGarr & Osberger, 1978; Youdelman, Leyitt & Eadie,
1989).

1.2 Afwezigheid Lingulstisch Relevante Toonhoogtebewegingen
Dove sprekers hebben vaak moeite lingui"stisch relevante toonhoogtebewegingen te
produceren. Dit kan leiden tot toonhoogtecontouren die als vlak en melodieloos
warden ervaren en een monotone stem weerspiegelen (Monsen, 1979). Het betekent
echter niet, zoals door sommigen gesuggereerd wordt (Rawlings, 1936; Story, 1917),
dat toonhoogteveranderingen in het geheel afwezig zijn (Monsen, 1979; Osberger &
McGarr, 1982). Zo heeft, zoals hierboven reeds vermeld, het onderzoek van Beijk en
Elsen doom (1993) laten zien dat het toonhoogtebereik bij dove kinderen niet
significant afwijkt van het toonhoogtebereik bij horende kinderen. Wei bleek uit dit
onderzoek dat het toonhoogtebereik bij oudere dove kinderen 'smaller' was dan bij
jongere dove kinderen.
Dove sprekers hebben veelal problemen bij het realiseren van accentverlenende
toonhoogtebewegingen 17. Daarom probeert de dove spreker door middel van veranderingen in de luidheid waarmee gesproken wordt, en/of door veranderingen in de
duuropbouw van de lettergreep accenten te verlenen. Men spreekt in dat geval
respectievelijk van dynamische accenten en duuraccenten. Oak in het reguliere
spreekonderwijs aan dove kinderen wordt deze wijze van accentverlening benadrukt.
Passende toonhoogtebewegingen zijn echter het sterkste akoestische correlaat voor de
perceptie van accenten (Fry, 1958). De afwezigheid van accentverlenende
toonhoogteveranderingen tijdens het spreken hoeft op zich nag geen afbreuk te doen
aan de verstaanbaarheid van de spraak van dove sprekers. Slechts bij een incorrecte
accentverlening en bij het accentueren van a/le lettergrepen van een uiting wordt
afbreuk gedaan aan de verstaanbaarheid (Levitt, McGarr & Geffner, 1987).
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1.3 Buitensporige Toonhoogteveranderingen
Terwijl uit sommige onderzoeken blijkt dat prelinguaal dove sprekers in vergelijking
tot horende sprekers veranderingen in spreektoonhoogte realiseren die beperkt in
omvang zijn (Green, 1956), signaleren andere onderzoekers dat dove sprekers juist
extreem grote toonhoogteveranderingen produceren. Deze bevinden zich op
afwijkende, soms willekeurige, plaatsen in de uiting, en verlenen soms ten onrechte
accenten aan bepaalde lettergrepen (Parkhurst & Levitt, 1978). Het komt voor dat dove
sprekers met een normale spreektoonhoogte spreken en slechts bij bepaalde klanken
'omhoog schieten' waarna ze vervolgens weer met een 'normale toonhoogte' verder
spreken. Uit onderzoek van onder andere Angelocci, Kopp en Holbrook (1964) blijkt
dat deze buitensporige toonhoogteveranderingen met name voorkomen bij bepaalde
hoge klinkers (b.v. de /ii, de /u/ en de /e/) en tweeklanken, terwijl zij niet of nauwelijks
voorkomen bij de zogenaamde lage klinkers zoals de /a/ of de /o/2. Voorts is bekend
dat deze buitensporige toonhoogtebewegingen naar boven soms oak voorkomen na
ploffers (b.v. Ip/, /kl) en nasalen (b.v. /ml, In!).
Onderzoek van onder andere McGarr en Osberger ( 1978), Parkhurst en Levitt
(1978) en Smith (1975) toonde aan dat de aanwezigheid van deze buitensporige, nietintentionele, spraakklankgerelateerde toonhoogtebewegingen een sterk negatief effect
kan hebben op de verstaanbaarheid van de dove spreker. Dit betekent dan ook dat bet
corrigeren van deze incorrecte toonhoogteveranderingen een belangrijke rol zou
moeten innemen in bet spreekonderwijs aan dove kinderen.

1.4 Algemene Opbouw van bet Curriculum
In hoofdstuk 2 wordt een aantal algemene richtlijnen geformuleerd voor bet train en
van de intonatievaardigheid van prelinguaal dove kinderen. Vervolgens worden in de
hoofdstukken 3, 4 en 5 oefenprogramma's beschreven voor bet corrigeren van de
meest frequent voorkomende intonatieproblemen bij dove kinderen. De opbouw van
bet curriculum is dus 'probleemgericht', dat wil zeggen uitgaande van bepaalde
intonatieproblemen zijn 'corrigerende' oefenprogramma's gespecificeerd.
Uitdrukkelijk moet bier worden vermeld dat de bier beschreven oefenprogramma's niet
'dwingend' van karakter zijn en dat aanpassing aan de mogelijkheden en de
beperkingen van bet individuele dove kind noodzakelijk is. Uitgangspunt is dat men
intonatieproblemen moet corrigeren zodra ze optreden, onafhankelijk van de leeftijd
van bet kind. Hiermee kan mogelijk voorkomen worden dat bepaalde, foutieve
spreekgewoonten ingeslepen raken en daardoor moeilijk te corrigeren zijn (zie
McGarr, Youdelman & Head, 1992).
Praktijkervaringen, empirisch onderzoek en literatuurstudies hebben uitgewezen dat
bet trainen van intonatievaardigheid van prelinguaal dove sprekers met behulp van
reguliere middelen vaak zeer moeilijk en tijdrovend is en in sommige gevallen zelfs
onmogelijk. Dit is, zoals gezegd, onder andere een gevolg van de onmogelijkheid aan
de dove leerling direct duidelijk te maken met welke toonhoogte er gesproken wordt.
Met behulp van een electronisch systeem zoals de Intonatiemeter, dat directe feedback
verstrekt over de ·spreektoonhoogte, is dat wel mogelijk. Om deze reden zal bij elk
hoofdstuk worden aangegeven wat de rol van de Intonatiemeter zou kunnen zijn bij bet
trainen van de intonatievaardigheid.
In hoofdstuk 3 wordt een oefenprogramma beschreven voor bet corrigeren van een
te hoge spreektoonhoogte. In hoofdstuk 4 wordt een soortgelijke opzet gebruikt voor
bet corrigeren van buitensporige toonhoogteveranderingen. Tot slot staat in hoofdstuk
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5 de productie van lingui"stiscb relevante toonboogteveranderingen centraal. Zo zal
aandacbt besteed worden aan bet Ieren aanbrengen van zinsaccenten door een
toonboogtestijging onmiddelijk gevolgd door een toonboogtedaling. Ook zullen we
aandacbt besteden aan de productie van een zogenaamd 'puntboedpatroon' om de
klemtoondragende Iettergreep van een individueel woord te voorzien van een accent.
Tot slot komt bet leren produceren van een zogenaamde eindstijging aan de orde, zoals
die voorkomt in bepaalde 'vraagzinnen'.

IO

Hoofdstuk 2

Algemene Richtlijnen voor het Intonatie-Onderwijs
In de eerste fase van bet intonatie-onderwijs aan dove kinderen moet aandacht besteed
worden aan bet concept toonhoogte. Bovendien moet de leerling uitgelegd worden
waarom bet van belang is toonhoogteveranderingen aan te brengen tijdens het spreken.
In de tweede fase staat zowel de ontwikkeling van de perceptieve vaardigheden3
(d.w.z. bet kunnen waarnemen van toonhoogtecontouren) als de ontwikkeling van de
productieve vaardigheden (d.w.z. bet kunnen produceren van toonhoogtecontouren)
centraal. Collier en 't Hart (1978) merken in dit verband op dat 'zodra bet gehoor
eenmaal voldoende is ontwikkeld om de essentiele melodische kenmerken te kunnen
onderscheiden, dan is aan een belangrijke basisvoorwaarde voldaan om de eerste
pogingen tot succesvolle imitatie te ondernemen'. Ook Ling (1976) wijst erop dat
beide vaardigheden getraind moeten worden teneinde de intonatievaardigheid verder te
kunnen ontwikkelen. De hieraan ten grondslag liggende gedachte is dat de verdere
ontwikkeling van de perceptieve vaardigheden een gunstig effect heeft op de
ontwikkeling van de productievaardigheid. Ook bij de normale spraakontwikkeling van
het horende kind oefent het horen een regulerende en controlerende invloed uit; het
horen is als het ware de controleur en/of corrector van bet eigen spreken.
Het trainen van de perceptieve en de productieve vaardigheden verloopt in twee
deelfasen. In de eerste wordt voora/ aandacht besteed aan de ontwikkeling van de
perceptieve vaardigheden terwijl in de tweede deelfase beide vaardiglieden simultaan
getraind worden. Een soortgelijke opbouw wordt voorgesteld door Osberger,
Johnstone, Swarts en Levitt (1978), Fourcin, Evershed, Fisher, King, Parker en Wright
(1978) en meer recentelijk door McGarr, Youdelman en Head (1992). Hieronder
worden een aantal richtlijnen geschetst voor de ontwikkeling van het
toonhoogteconcept en het trainen van de productieve en receptieve vaardigheden. Deze
trainingsopzet is gebaseerd op de hierboven genoemde literatuur en ervaringen uit de
onderwijspraktijk. Het is vanzelfsprekend dat het uiteindelijk te bereiken
vaardigheidsniveau sterk afhankelijk is van de mogelijkheden van het individuele dove
kind, de kwaliteit van het onderwijs en de intensiteit waarmee getraind wordt.

2.1 Toonhoogteconcept
Allereerst moet het concept toonhoogte4 duidelijk gemaakt worden aan de dove
leerling. De leerling moet weten waar hoog en laag voor staan en waarom bet van
belang is veranderingen in toonhoogte aan te brengen tijdens het spreken. Het
zogenaamde 'toonhoogtebereik', d.w.z. de afstand tussen de laagste en de hoogste
(acceptabele) toonhoogte (Bezooijen, 1988) is sprekerafhankelijk. Bovendien
gebruiken vrouwen een groter toonhoogtebereik dan mannen (Giinzburger, 1988).
Ook wordt de leerling erop gewezen dat deze niet met zijn of haar 'kopstem' moet
spreken maar zijn of haar 'borststem' moet gebruiken. Wei kan de leerkracht door
gebruik van de kopstem bij de productie van een klinker of een lettergreep een hele
hoge stem illustreren. (Bijvoorbeeld: De leerkracht spreekt de klinker 'aa'
respectievelijk met kopstem en met borststem terwijl de leerling moet beluisteren hoe
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dit klinkt. Door de resonanties op het borstbeen en het jukbeen te laten voelen kan de
leerling ook bewust worden gemaakt van het onderscheid. Bij een lage stem kan men
namelijk de resonanties op het borstbeen voelen en bij een hoge stem de resonanties op
het jukbeen.)
Vervolgens wordt, indien mogelijk, de leerling uitgelegd dat veranderingen in
toonhoogte het gevolg zijn van veranderingen in frequentie waarmee de stembanden
trillen. De frequentie waarmee de stembanden trillen kan op twee manieren veranderd
worden. In de eerste plaats door de spanning in de stembanden zelf te veranderen. Dat
gebeurt door de werking van de stembandspieren zelf en die van de andere
strottehoofdspieren. Ben grotere spanning in de stembanden geeft een hogere
trillingsfrequentie, en dus een hogere toon. In de tweede plaats door de luchtdruk
onder de stembanden te veranderen, door middel van de werking van de spieren die de
inhoud van de borstkast veranderen. Ben grotere luchtdruk geeft behalve meer energie
(en dus een grotere luidheid), ook een hogere trillingsfrequentie en daardoor dus een
hogere toon. Dit kan bijvoorbeeld gedemonstreerd worden door de leerling te vragen
een aangehouden toon op een klinker te produceren en de leerling vervolgens
onverwacht een duw in de borst te geven. Hierdoor wordt de luchtdruk in de longen
tijdelijk verhoogd, en horen we de toonhoogte omhoog gaan. Intonatie ontstaat door
de frequentie van stembandtrilling te varieren. Ook kunnen spraakklanken met behulp
van stembandtrilling onderscheiden worden: bij stemhebbende spraakklanken is
stembandtrilling aanwezig en bij stemloze niet.
Aanvankelijk zal de dove leerling spreektoonhoogte mogelijk verwarren met
luidheid. Illustratief hiervoor is dat sommige dove sprekers harder gaan spreken
wanneer ze gei'nstrueerd worden 'hoger te spreken' (Willemain & Lee, 1968). Daarom
is het noodzakelijk het verschil tussen de concepten luidheid en toonhoogte te
verduidelijken aan de hand van voorbeelden. We willen hier bena.drukken dat het
percipieren en produceren van toonhoogtecontouren nog niet aan de orde komt. De
begrippen 'hoog' en 'laag' kunnen gei'llustreerd worden aan de hand van
respectievelijk een mannenstem en een vrouwenstem of een kinderstem. Daarnaast
kunnen de begrippen hoog en laag eventueel verduidelijkt worden door bepaalde
klinkers of bepaalde lettergrepen respectievelijk met een hoge, een lage of een normale
spreektoonhoogte te spreken en deze te laten zien op de Intonatiemeter~ De luidheid
daarvan moet verschillen zodat de leerling kan 'zien' dat onafhankelijk van de
luidheid de toonhoogte gevarieerd kan worden.
De leerling moet hierbij het verband zien tussen het gesprokene en de
corresponderende visuele representatie. Aanvankelijk gebruiken we directe visuele
feedback van de Intonatiemeter. Daarna komt er een periode waarin uitgestelde
visuele feedback gebruikt wordt en reacties van de leerling op de spraakproductie
worden uitgelokt. Hiermee wordt de aandacht van de dove leerling mogelijk gericht op
de beperkt toegankelijke auditieve prikkels die verband houden met de toonhoogte.
We kunnen de begrippen hoog en laag ook grofweg verduidelijken door een omhoog
en omlaag gaande beweging met de handen te maken; daarmee kan visuele informatie
over de spreektoonhoogte verstrekt worden. Ook kunnen we de met een lage of hoge
spreektoonhoogte gepaard gaande resonanties laten voelen (Bijvoorbeeld: 'Nu ga ik
met mijn stem omhoog en nu ga ik met mijn stem omlaag'). Bovendien kan de
leerkracht de op en neergaande beweging van de larynx laten voelen bij het
produceren van een hoge en een lage spreektoonhoogte (Ling, 1976). Aanvankelijk
verschillen de aangeboden stimuli aanzienlijk wat betreft toonhoogte waarna
vervolgens de verschillen in toonhoogte steeds kleiner gemaakt worden.
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2.2 Perceptie van Toonhoogte
Nadat bet dove kind een globaal toonhoogteconcept verworven heeft, komt de
toonhoogteperceptie centraal te staan. De leerkracht spreekt klinkers of lettergrepen
van de structuur medeklinker-klinker, bijvoorbeeld /ma/ , op een bepaalde toonhoogte
uit. Gelijktijdig krijgt de leerling visuele feedback aan de hand van de Intonatiemeter.
Deze visuele feedback komt in een eerste fase direct. Nadat de verschillende
toonhoogtecontouren (n.l. normaal, hoog en laag) uitvoerig aan de orde zijn geweest,
worden deze door de spreekleerkracht voorzien van labels .. Dezelfde
toonhoogtecontouren moeten hierbij herhaaldelijk visueel - d.w.z. met ondersteuning
van de Intonatiemeter- en auditief aangeboden worden, eventueel extra ondersteund
door de schriftelijke notatievormen die in bet reguliere spreekonderwijs gebruikt
worden. Vervolgens krijgt de leerling uitgestelde ('delayed') visuele feedback. In de
laatste fase slechts auditieve prikkels. Deze opbouw komt in alle perceptie- en
productie-oefeningen terug. Door in de beginfases visuele feedback te gebruiken in
aanvulling op de beschikbare auditieve prikkels kan mogelijk voorkomen worden dat
leerlingen hun aandacht op de verkeerde prikkels richten (b.v. veranderingen in
luidheid), wat dan weer later afgeleerd moet worden. Ook bet laten voe/en van
resonanties bij respectievelijk een hoge of een lage spreektoonhoogte kan de
toonhoogteperceptie vergemakkelijken.
De leerkracht kan de dove leerlingen bovendien meer bewust maken van bet
toonhoogteverloop van een uiting door gebruikmaking van de zogenaamde 'verlate
auditieve zelfcontrole' (Van Hedel, 1985) met behulp van bijvoorbeeld de
Intonatiemeter (Derksen & Kaufholz, 1993) of een cassetterecorder. Hierbij wordt bet
door de leerling gesprokene opgenomen en vervolgens beluisterd7. Verlate auditieve
zelfcontrole biedt de dove leerling de mogelijkheid meer aandacht te schenken a;m de
auditieve kenmerken van bet gesprokene. De mate waarin de dove leerling in staat zal
zijn onderscheid te maken tussen toonhoogtecontouren die slechts weinig van elkaar
verschillen, is onder andere afhankelijk van het restgehoor van de dove leerling en het
functioneel gebruik ervan. Bovendien speelt intensieve, aangepaste, individuele training
een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van deze vaardigheid.
Achtereenvolgens wordt bet volgende oefenmateriaal aangeboden: (1) een
aangehouden klinker of een lettergreep wordt met een constante normale
spreektoonhoogte zonder waarneembare toonhoogteveranderingen (een z.g. constante
toonhoogtecontour5); (2) idem als in 1, maar nu met een hoge spreektoonhoogte; (3)
idem als in 1, maar nu met een lage spreektoonhoogte. Een gevarieerd gebruik van
klinkers en lettergrepen tijdens de training van de perceptieve vaardigheden is
noodzakelijk. Zowel lage klinkers (b.v. /a/, lo/) als hoge klinkers (b.v. /u/, /e/ en /ii) en
lettergrepen bestaande uit verschillende soorten klinkers en stemloze .en steµihebbende
medeklinkers worden gebruikt in de verschillende perceptie-oefeningen. De range
waarbi.nnen de toonhoogtecontouren geproduceerd worden hoeft niet meer dan een
octaaf te bedragen. Ling (1976) en meer recentelijk Fourcin e.a. (1978) suggereren
zelfs dat we kunnen volstaan met een toonhoogterange van ongeveer 8 semitonen. We
beginnen met grote toonhoogteverschillen en maken die steeds kleiner.
Toonhoogtewaarneming wordt in twee opeenvolgende oefeningen getraind, namelijk
de Discriminatie-Oefening en de Jdentificatie-Oefening.
a.
Discriminatie-Oefening. De leerkracht produceert een tweetal
toonhoogtecontouren (constant hoog, constant laag of constant normaal). Hij of zij
vraagt de leerling aan te geven of ze gelijk zijn of niet. Aanvankelijk wordt directe
visuele feedback over ~e toonhoogtecontour gepresenteerd via de Intonatiemeter.
Daarna moet de leerling aangeven of de toonhoogtecontouren gelijk zijn of niet.
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Zodra blijkt dat de dove leerling met dit type discriminatie-oefening geen moeite meer
heeft, stappen we over naar een oefenvorm waarin bij de te discrimineren
toonhoogtecontouren slechts uitgestelde visuele feedback gegeven wordt via de
Intonatiemeter. Deze uitgestelde visuele feedback wordt pas beschikbaar gesteld zodra
de leerling heeft aangegeven of de imitatie correct is of niet. Zodra de dove leerling de
visuele feedback niet meer nodig heeft stappen we over naar een laatste discriminatieoefening waarbij de leerling slechts de beschikking heeft over auditieve prikkels. We
beginnen met grote verschillen tussen een normale toonhoogte, hoog en laag
(ongeveer I octaaf) en maken deze steeds kleiner. Zodra de dove leerling in staat is de
hierboven beschreven toonhoogtecontouren correct te onderscheiden komt de
zogenaamde ldentificatie-Oefening aan bod.
b. ldentificatie-Oefening. Op een bepaalde uiting, dat wil zeggen een aangehouden
klinker of een reeks lettergrepen, produceert de leerkracht een bepaalde
toonhoogtecontour (b.v. constant normaal, constant hoog of constant laag). De leerling
wordt vervolgens gevraagd een label toe te kennen aan de betreffende
toonhoogtecontour. Bij deze oefening gebruiken we de Intonatiemeter in
opeenvolgende oefenfases: voor directe en uitgestelde visuele feedback over de
toonhoogtecontour. Zodra de dove leerling de visuele feedback niet meer nodig heeft,
stappen we over naar een oefenvorm waarin alleen auditieve feedback beschikbaar is.
In dit stadium hoeft de leerling nog geen toonhoogtecontouren te produceren. Als de
leerling dit echter toch gaat doen en de geproduceerde toonhoogtecontour correct is,
moet dit bekrachtigd worden. In de beginfase wordt er gewerkt met spraakmateriaal dat
grote verschillen in toonhoogte bevat die vervolgens steeds kleiner worden. Als de
leerling daar nog moeite mee heeft maken we een stapje terug.
Wanneer de leerling niet kan komen tot een correcte identificatie of discriminatie
bieden we in eerste instantie hetzelfde item opnieuw aan. Als de leerling dan n9g niet
tot het goede antwoord komt, geeft de leerkracht correctieve feedback. De kinderen
mogen de discriminatie- en de identificatie-oefeningen niet te lang achter elkaar doen
omdat beide oefeningen veel concentratie vergen en dus erg vermoeiend zijn. Zodra de
dove leerling enigszins in staat is globaal een onderscheid te maken tussen deze basale
toonhoogtecontouren en deze kan voorzien van labels kunnen .we overstappen naar een
eenvoudige productie-oefening. Ook als we met toonhoogteproductie bezig zijn, blijft
de spreekleerkracht expliciet aandacht besteden aan het waarnemen van
toonhoogtecontouren in zelf gegenereerde of door anderen geproduceerde
spraakuitingen8.

2.3 Productie van Toonhoogte
Voordat we beginnen met het trainen van spreekvaardigheid bij dove kinderen, moet
erop .worden toegezien dat het dove kind een 'lage gecombineerde ademhaling'
gebruikt. De 'borstademhaling' en vooral ook de 'schouderademhaling' veroorzaken
vaak grote spierspanningen en staan daarmee een goede stemgeving in de weg. Bij de
schouderademhaling gaan de schouders meestal omhoog bij de inademing en lijkt het
alsof de spreker adem te kort komt bij het spreken. Bovendien vallen de laatste klanken
van een woord (in een zin) geregeld weg en veranderen de glijders vaak in ploffers.
Van belang is het dat het kind leert op de uitademing te spreken, regelmatig te
pauzeren en tijdens deze pauzes in te ademen (Van Os, 1989). Indien de
adembeheersing niet voldoende is, kan deze eventueel verbeterd worden door allerlei
blaasspelletjes en door. de leerling op een adem te laten brabbelen. Daamaast zijn
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ontspanningsoefeningen vaak wenselijk (voor een uitvoerige behandeling van allerlei
ontspanningsoefeningen wordt verwezen naar Speth, 1952; 1986).
Bij een 'lage gecombineerde ademhaling' is de ademhaling als het ware te zien bij
de buik en de flanken. Bovendien vindt de inademing pas plaats tijdens pauzes in de
zin en raakt de spreker niet buiten adem tijdens het spreken. Bij deze adernhaling zijn
bovendien alle geproduceerde klanken, onafbankelijk van de plaats in een zin of een
woord, duidelijk waameembaar (van Os, 1989).
De productie van toonhoogte op klinkers en lettergrepen gebeurt in twee
verschillende oefeningen: a. Imitatie en b. Productie zonder Voorbeeld.
a. Imitatie. De leerkracht produceert een constante toonhoogtecontour (normaal,
hoog of laag) op een klinker of een lettergreep die gelijktijdig gevisualiseerd wordt via
de Intonatiemeter. Vervolgens moet de dove leerling deze imiteren. Hierbij verstrekken
we directe visuele feedback door de Intonatiemeter en kan de leerling door een
auditieve en/of visuele vergelijking van het voorbeeld en de imitatie tot een oordeel
over de juistheid van de imitatie komen. Zodra de leerling in staat is te komen tot een
correcte imitatie, wordt de oefenvorm aangepast: de leerkracht produceert een
toonhoogtecontour op de Intonatiemeter en de leerling wordt ge"instrueerd deze te
imiteren. De leerling krijgt visuele feedback over de door de leerling gerealiseerde
imitatie nadat hij of zij heeft aangegeven of de imitatie juist was of niet. Op deze wijze
wordt de leerling mogelijk gestimuleerd de 'natuurlijke feedbackbronnen' te
gebruiken bij de spraakproductie. Zodra de leerling hiertoe in staat is wordt de
oefening voortgezet zonder gebruikmaking van visuele feedback. Dat wil zeggen, de
leerkracht produceert een toonhoogtecontour en de leerling moet deze imiteren waarna
de leerling gevraagd wordt aan te geven of de imitatie correct was of niet. Als dat
noodzakelijk is, geeft de leerkracht vervolgens correctieve feedback en/of wordt de
Intonatiemeter opnieuw ingezet.
b. Productie zonder Voorbeeld. De Ieerling moet een bepaalde toonhoogt~contour
te produceren zonder dat er een gesproken voorbeeld 'aanwezig' is. De leerlingen
worden aan de hand van bepaalde plaatjes of andere visuele representaties ertoe
aangezet een bepaalde toonhoogte op klinkers en lettergrepen te produceren. Ook nu
gebruiken we de Intonatiemeter in opeenvolgende oefenfases waarin respectievelijk
directe en uitgestelde visuele feedback beschikbaar is. In een laatste oefenfase worden
toonhoogtecontouren op klinkers en lettergrepen getraind zonder gebniikmaking van
de Intonatiemeter of andere exteme feedbackbronnen.
In beide productie-oefeningen starten we met oefenmateriaal dat tot het repertoire
van de leerling behoort; anders vereist de correcte articulatie te veel aandacht en kan er
te weinig aandacht worden vrij gemaakt voor de suprasegmentele aspecten. Hierbij
gebruiken we aanvankelijk gemakkelijk materiaal (b.v. achtereenvolgens lage klinkers,
tweeklanken en hoge klinkers) dat vervolgens voortdurend moeilijker wordt, namelijk
lettergrepen of herhalingen van lettergrepen, eerst volledig stemhebbend en vervolgens
niet-volledig stemhebbend. Pas zodra de leerling in staat is toonhoogtebewegingen te
produceren op 'vertrouwd' spraakmateriaal kan worden overgestapt naar nieuwe
oefenstof.
Bij het beoordelen van de uiting die de dove leerling realiseert moeten we naast de
toonhoogte van een spraakuiting ook andere aspecten van de spraakuiting beoordelen
zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van de geproduceerde klinkers en medeklinkers en de
stemkwaliteit. Bovendien is het van belang dat de adembeheersing adequaat is. Ook
mag de leerling geen onnatuurlijke hoofdbewegingen maken bij het produceren van
toonhoogte(contouren). De imitatie hoeft echter niet exact gelijk te zijn aan het
voorbeeld; zij is onder andere afbankelijk van het toonhoogtebereik van de betreffende
spreker. Als de dove leerling een toonhoogtecontour produceert die nog niet
overeenkomt met de beoogde, maar wel een verbetering vormt vergeleken met
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voorafgaande imitaties, moeten we deze zoveel mogelijk bekrachtigen ('shaping').
Bovendien ziet de spreekleerkracht erop toe dat: (1) de dove leerling niet gaat
schreeuwen of te zacht gaat spreken; (2) de dove leerling niet geforceerd gaat spreken;
(3) er adequate feedback is over de door de dove leerling gerealiseerde spraakuiting
verstrekt wordt; (4) er geen extra spanning bij de leerling bestaat en (5) de
toonhoogtecontour in een 'normale range' ligt.

2.4 Perceptie van Toonhoogtebewegingen op Klinkers en
Lettergrepen
Het leren waamemen van toonhoogtebewegingen op klinkers en lettergrepen staat hier
centraal. Achtereenvolgens komen de volgende toonhoogtecontouren aan de orde: (1)
een aangehouden klinker of een lettergreep/opeenvolging van lettergrepen wordt
geproduceerd met een snelle daling; (2) idem als in 1, maar nu met een snelle stijging;
(3) op een aangehouden klinker of een opeenvolging van lettergrepen wordt een
hoed-patroon geproduceerd, d.w.z. een toonhoogtestijging die na langere of kortere
tijd gevolgd wordt door een even grote toonhoogtedaling, resulterend in respectievelijk
een zogenaamde platte hoed of een punthoed6; (4) een aangehouden klinker of een
lettergreep/opeenvolging van lettergrepen wordt geproduceerd met een langzame
daling; idem als in 1, maar nu met een langzame stijging; (5) idem als in 4, maar nu
met een langzame daling. Nadat deze toonhoogtecontouren uitvoerig aan de orde zijn
geweest worden deze door de leerkracht voorzien van labels. Dit moet in een
introductiefase te gebeuren waarin dezelfde toonhoogtecontouren herhaaldelijk visueel
d.w.z. met ondersteuning van de Intonatiemeter en auditief worden aangeboden,
eventueel extra ondersteund door de in het reguliere spreekonderwijs gebruikte
hulpmiddelen (zie paragraaf 3. 2). De te oefenen klinker of lettergreep wordt dan
schriftelijk weergegeven en de bijbehorende toonhoogtebeweging wordt boven of
onder de lettergreep of klinker gevisualiseerd resulterend in een zogenaamde
'melodieboog'. Op de plaats waar de meest opvallende toonhoogtebeweging gemaakt
wordt, wordt de hoogste boog geplaatst. Tevens kan men streepjes plaatsten op plaatsen
waar een opvallende toonhoogtebeweging gemaakt wordt. Op plaatsen waar dit niet
gebeurt kunnen puntjes getekend worden (Speth, 1986).
Tijdens de productie van de toonhoogtebewegingen kan het zinvol zijn de leerling
de grafische representatie met de vinger te laten 'volgen'. Een gevarieerd gebruik van
klinkers en lettergrepen tijdens de training van de perceptieve vaardigheden is
noodzakelijk. Zowel lage als hoge klinkers en lettergrepen bestaande uit verschillende
soorten klinkers en stemloze en stemhebbende medeklinkers worden gebruikt in de
verschillende oefeningen. De range waarbinnen de toonhoogtecontouren
geproduceerd worden hoeft niet meer dan een octaaf te zijn. Er moet begonnen
worden met grote toonhoogteverschillen. De toonhoogteverschillen worden steeds
kleiner. Het oefenprogramma voor het leren waamemen van toonhoogtecontouren op
klinkers en lettergrepen is in grote lijnen vergelijkbaar met het hierboven beschreven
oefenprogramma voor toonhoogtewaarneming. Ook hier wordt de Intonatiemeter in
opeenvolgende fasen ingezet waarin we achtereenvolgens directe en uitgestelde visuele
feedback geven. In een laatste fase werken we zonder de lntonatiemeter. Het
waarnemen van toonhoogtecontouren wordt geoefend in twee verschillende
oefeningen, namelijk een discriminatie- en een identificatie-oefening; daaraan gaat een
detectie-oefening vooraf waarin de leerling bewust wordt gemaakt van de aanwezigheid
van sterke toonhoogteveranderingen. Het leren waamemen van toonhoogtecontouren
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gebeurt dus in drie verschillende oefeningen namelijk: a. Detectie-Oefening, b.
Discriminatie-Oefening en c. Jdentificatie-Oefening.
a. Detectie-Oefening. In deze oefening wordt de leerling bewust gemaakt van de
aanwezigheid van toonhoogteveranderingen. Klinkers en lettergrepen waarbij wel of
geen sterke toonhoogteveranderingen voorkomen, worden auditief (en visueel)
aangeboden. Daarna moet de leerling aangeven of toonhoogteveranderingen wel of
niet aanwezig zijn.
b. Discriminatie-Oefening. De leerkracht produceert een aantal van de hierboven
beschreven toonhoogtecontouren. De leerling. moet aangeven of ze gelijk zijn of niet.
Aanvankelijk worden de toonhoogtecontouren een aantal keren na elkaar auditief en
visueel aangeboden. Daarbij krijgt de door de Intonatiemeter gevisualiseerde
toonhoogtecontour een label. Daarna wordt de leerling gevraagd aan te geven of de
toonhoogtecontouren gelijk zijn of niet. Zodra blijkt dat de dove leerling met dit type
discriminatie-oefening geen moeite meer heeft, stappen we over naar een oefenvorm.
waarin slechts uitgestelde visuele feedback gegeven wordt. Deze uitgestelde visuele
feedback krijgt de leerling pas pas zodra hij of zij heeft aangegeven of de imitatie
correct is of niet. Zodra de dove leerling de visuele feedback niet meer nodig heeft
stappen we over naar een laatste discriminatie-oefening waarbij de leerling slechts
auditieve prikkels krijgt. Gaat ook dat goed dan stappen we over naar de zogenaamde
Jdentificatie-Oefening.
c. ldentificatie-Oefening. Op een bepaalde uiting, dat wil zeggen een aangehouden
klinker of een reeks lettergrepen, wordt een bepaalde toonhoogtecontour
geproduceerd door de leerkracht. De leerling moet een label toekennen aan de
betreffende toonhoogtecontour. De toonhoogtecontouren worden aangeboden in de
volgorde zoals hierboven beschreven. Bij deze oefening wordt de Intonatiemeter in
opeenvolgende oefenfases ingezet; daarbij geeft hij respectievelijk directe en
uitgestelde visuele feedback over de toonhoogtecontour. Zodra de dove leerling de
visuele feedback niet meer nodig heeft, wordt overgestapt naar een oefenvorm waarin
alleen auditieve feedback beschikbaar is. In dit stadium is het nog niet noodzakelijk de
leerling te vragen bepaalde toonhoogtecontouren te produceren. Doet de leerling dat
echter toch en de geproduceerde toonhoogtecontour is correct, dan moet dit
bekrachtigd worden. Wanneer de leerling niet kan komen tot een correcte identificatie,
herhalen we dezelfde procedure. Lukt het dan nog niet dan geeft de leerkracht de
toonhoogtecontour een label. Als dit herhaaldelijk gebeurt, kan de leerkracht eventueel
een stapje terug maken door een stimulus aan te bieden waarmee de leerling minder
moeite heeft. Ook kan de leerkracht, zodra de dove leerling enigszins in staat is globaal
een onderscheid te maken tussen deze toonhoogtecontouren en ze kan voorzien van
labels, overstappen naar het produceren van toonhoogtebewegingen op lettergrepen en
klinkers ( zie par. 2.5). Echter: ook al staat het produceren van toonhoogtecontouren
centraal we blijven aandacht besteden aan het waarnemen van toonhoogtecontouren op
spraakuitingen !

2.5 Productie van Toonhoogtebewegingen op Klinkers en
Lettergrepen
De trainingsmethode voor het leren produceren van toonhoogte wordt ook gebruikt
voor het leren produceren van toonhoogtebewegingen op klinkers en lettergrepen.
Hiervoor gebruiken we twee opeenvolgende oefeningen, namelijk lmitatie en
Productie zonder Voorbeeld. Achtereenvolgens snelle toonhoogtebewegingen (snelle
dalingen- snelle stijgingen- punthoedpatronen) en langzame toonhoogtebewegingen
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(langzame dalingen- Iangzame stIJgmgen - platte hoeden) worden geoefend.
Ervaringen in het project 'Interactieve Ieerprogramma's voor het intonatie-onderwijs
aan dove kinderen' hebben namelijk uitgewezen dat Ieerlingen snelle
toonhoogtebewegingen als
gemakkelijker ervaren dan
Iangzame
toonhoogtebewegingen. Dit betekent echter niet dat de voorgestelde opbouw bindend
is voor alle Ieerlingen. De volgorde waarin de verschillende toonhoogtebewegingen
geoefend moeten worden, is dus ook afhankelijk van de specifiek aanwezige
intonatieproblemen. Voor sommige dove Ieerlingen is bijvoorbeeld het produceren van
een toonhoogtestijging moeilijker dan het_ produceren van een toonhoogtedaling,
omdat de gemiddelde spreektoonhoogte te hoog is9.

2.6 Perceptie van Toonhoogtecontouren in Woorden en Zinnen
Het waarnemen van toonhoogtecontouren op woorden en zinnen gebeurt in twee
opeenvolgende oefeningen namelijk a. Discriminatie-oefeningen en b.
Identificatie-oefeningen.
a. Discriminatie-Oefeningen
In de Woord-Discriminatie-Oefening wordt een aantal eenvoudige
toonhoogtecontouren op woorden geproduceerd, zoals een punthoedpatroon op een
woord. Dit gebeurt om een bepaalde Iettergreep van dat woord van klemtoon te
voorzien. De dove Ieerling moet aangeven of de te discrimineren toonhoogtecontouren
zijn opgebouwd uit gelijksoortige toonhoogtebewegingen. Aanvankelijk worden de
toonhoogtecontouren een aantal keren na elkaar aangeboden en voorzien van een
label. Bovendien moet de Ieerling aangeven hoeveel Iettergrepen het woord bevat en op
welke Iettergreep het accent valt. Het woord waarop de toonhoogtecontour
geproduceerd wordt, kunnen we ter ondersteuning op schrift aanbieden. Bij deze
oefening wordt de Intonatiemeter in opeenvolgende oefenfases gebruikt, waarin
respectievelijk directe en uitgestelde visuele feedback beschikbaar zijn. In een laatste
oefenfase moet dan de Ieerling tot een correcte identificatie . komen zonder
gebruikmaking van externe feedbackbronnen.
Fase 1 bestaat uit woorden van een lettergreep. De woorden worden uitgesproken
met een 'vlakke toonhoogtecontour', een 'punthoed', een 'stijging' of een 'daling'.
Met name woorden zoals bijvoorbeeld 'ja', 'nee', 'oh' en 'jij' zijn geschikt voor dit
soort oefeningen. Fase 2 bestaat uit woorden van twee Iettergrepen. Het accent valt op
de eerste of op de tweede Iettergreep. Het toonhoogte-accent wordt gerealiseerd door
een 'punthoed'. In fase 3 oefenen we woorden bestaande uit drie Iettergrepen, waarbij
het accent valt op de eerste, de tweede of de Iaatste lettergreep. Het toonhoogte-accent
is een 'punthoed'. Hierbij wordt het accent verleend door een snelle
toonhoogtestijging in een Iettergreep onmiddellijk te Iaten volgen door een snelle
toonhoogtedaling. Zodra de dove Ieerling in· staat is de hierboven beschreven
toonhoogtecontouren correct te discrimineren, stappen we over naar een oefening
waarin toonhoogtecontouren gei"dentificeerd moeten worden.
In de Zin-Discriminatie-Oefening worden een aantal toonhoogtecontouren op
zinnen geproduceerd en moet de dove Ieerling aangeven of de toonhoogtecontouren
zijn opgebouwd uit gelijksoortige toonhoogtebewegingen. De toonhoogtecontouren
zijn opgebouwd uit een of meer punthoeden en/of een eindstijging zoals die voorkomt
in sommige vraagzinnen.
Aanvankelijk worden de toonhoogtecontouren een aantal keren na elkaar auditief
en visueel aangeboden. De toonhoogtecontouren die door de Intonatiemeter
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gevisualiseerd zijn worden voorzien van een label. De leerling wordt gevraagd aan te
geven hoeveel woorden de zinnen bevatten en op welke lettergreep het accent valt.
Daama moet de leerling aangeven of de beide toonhoogtecontouren gelijk zijn of niet.
Zodra blijkt dat de dove leerling met dit type discriminatie-oefening geen moeite meer
heeft, gaan we over naar een oefenvorm waarin slechts uitgestelde visuele feedback
gegeven wordt via de Intonatiemeter. Deze uitgestelde visuele feedback is pas
beschikbaar zodra de leerling heeft aangegeven of de toonhoogtecontouren gelijk zijn
of niet. Zodra de dove leerling de visuele feedback niet meer nodig heeft stappen we
over naar een laatste discriminatie-oefening waarbij de leerling slechts de beschikking
heeft over auditieve prikkels.
Fase 1 bestaat uit vraagzinnen met een eindstijging. In fase 2 worden zinnen met
een of meer accenten aangeboden. Het accent valt achteraan, in het midden of vooraan
in de zin. Het accentwoord bestaat uit een of twee lettergrepen. Het aantal accenten
bedraagt minimaal een en maximaal drie. In fase 3 worden combinaties van contouren
uit fase 1 en in fase 2 geoefende contouren gepresenteerd. Zodra de leerling in staat is
deze toonhoogtecontouren correct te discrimineren, stappen we over naar een oefening
waarin toonhoogtecontouren gei'dentificeerd moeten worden (zie par. 2.5). De zin met
de toonhoogtecontour kan ter ondersteuning schriftelijk worden aangeboden.
b. ldentificatie-Oefeningen
In de Woord-ldentificatie-Oefening produceert de leerkracht een toonhoogtecontour
op een bepaald woord. Dit woord kan ter ondersteuning schriftelijk worden
aangeboden. De leerling moet vervolgens aangeven hoeveel lettergrepen het woord
bevat en (indien van toepassing) op welke lettergreep het accent valt. Daama moet hij
of zij een label toekennen aan de betreffende toonhoogtecontour. Wanneer de leerling
niet kan komen tot een correcte identificatie, wordt dezelfde procedure herhaald. Lukt
het dan nog niet dan voorziet de leerkracht de gevisualiseerde toonhoogtecontour van
een label. Het te gebruiken spraakmateriaal en de volgorde waarin dit moet worden
aangeboden, werd reeds beschreven bij de woord-discriminatie-oefening. Zodra de
dove leerling in staat is de hierboven beschreven toonhoogtecontouren correct te
identificeren, kan overgestapt worden naar een oefening waarin de leerling
toonhoogtecontouren op woorden moeten produceren (zie par. 2.5).
In de Zin-ldentificatie-Oefening produceren we een aantal toonhoogtecontouren
op zinnen en moet de dove leerling deze identificeren. De zin waarop de
toonhoogtecontour geproduceerd wordt, kan eventueel ter ondersteuning schriftelijk
worden aangeboden. De leerling moet aangeven op welk woord het accent valt. De
toonhoogtecontouren bestaan uit een of meerdere punthoeden en/of een eindstijging
zoals die voorkomt in sommige vraagzinnen. In beide identificatie-oefeningen wordt
de Intonatiemeter gebruikt in opeenvolgende oefenfases. Daarin gebruiken we
respectievelijk directe en uitgestelde visuele feedback voor het identificeren van een
toonhoogtecontour. In een laatste oefenfase wordt het identificeren van
toonhoogtecontouren zonder gebruikmaking van exteme feedbackbronnen getraind.
Het te gebruiken spraakmateriaal en de volgorde waarin dit wordt aangeboden, hebben
we reeds beschreven bij de zin-discriminatie-oefening.

2.7 Productie van Toonhoogtecontouren in Woorden en Zinnen
Het produceren van toonhoogtecontouren op woorden en zinnen gebeurt in een
Imitatie-Oefening en een Productie-Oefening. Er wordt op een tweetal niveaus
geoefend, namelijk op het niveau van de afzonderlijke woorden en op het niveau van
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zinnen.
a. Imitatie-Oefeningen
Imitatie van Toonhoogtecontouren op Woorden. De leerkracht produceert een
toonhoogtecontour op een woord dat gevisualiseerd wordt door de Intonatiemeter.
Vervolgens moet de leerling aangeven hoeveel lettergrepen het woord bevat en waar
het accent ligt. Daarna wordt de dove leerling ge'instrueerd de voorbeeldcontour te
imiteren. Tijdens het imiteren geven we directe visuele feedback m.b.v. de
Intonatiemeter. Zodra de leerling de voorbeeldcontouren foutloos kan imiteren,
stappen we over naar een oefenvorm waarin de visuele feedback over imitatie pas wordt
gepresenteerd, nadat de leerling heeft aangegeven of de imitatie juist was of niet.
Zodra de leerling de voorbeeldcontouren foutloos kan imiteren wordt de oefening
voortgezet zonder gebruikmaking van visuele feedback.
We starten in fase 1 met woorden bestaande uit een lettergreep. Fase 2 beslaat
woorden van twee lettergrepen. Het accent valt op de tweede of op de eerste lettergreep.
Het toonhoogte-accent is een 'punthoedpatroon'. Meerlettergrepige woorden worden
geoefend door de eerste lettergreep op een relatief hoge spreektoonhoogte en de
tweede lettergreep op een relatief lage spreektoonhoogte uit te spreken. Daarna gaan
we over op woorden met de eerste lettergreep op een relatief lage spreektoonhoogte en
de tweede lettergreep op een relatief hoge spreektoonhoogte. In fase 3 gaat het om
woorden bestaande uit drie lettergrepen. Het accent valt achtereenvolgens op de derde,
de tweede of de eerste lettergreep.
Imitatie van Toonhoogtecontouren op Zinnen. De leerkracht prqduceert een
toonhoogtecontour op een zin. De zin kan ter ondersteuning op schrift worden
aangeboden. Vervolgens moet de leerling aangeven hoeveel woorden de zin bevat en
op welke lettergreep (indien van toepassing) het accent ligt. Daarna wordt de dove
leerling ge'instrueerd deze toonhoogtecontour te imiteren. Tijdens het imiteren geven
we directe visuele feedback m. b. v. de Intonatiemeter. Zodra de leerling de
voorbeeldcontouren foutloos kan imiteren, stappen we over naar een oefenvorm waarin
de visuele feedback over de imitatie wordt gepresenteerd nadat de leerling beeft
aangegeven of de imitatie juist was of niet. Met andere woorden de visuele feedback
volgt pas na een periode van uitstel. Op deze wijze stimuleren we de leerling de inteme
feedbackmodaliteiten te gebruiken bij de productie van een toonhoogtecontour. Zodra
de leerling de voorbeeldcontouren foutloos kan imiteren, wordt de oefening voortgezet
zonder gebruikmaking van visuele feedback.
Fase 1 bestaat uit vraagzinnen met een eindstijging. In fase 2 worden zinnen met
een of meerdere accenten geoefend. Het accent valt achteraan, in het midden of
vooraan in de zin. Het accentwoord bestaat uit een of twee lettergrepen. Het aantal
zinsaccenten bedraagt minimaal een en maximaal drie. In fase 3 worden combinaties
·van contouren uit fase 1 en fase 2 geoefend.
b. Productie-Oefeningen
Productie van Toonhoogtecontouren op Woorden. De leerling moet een
toonhoogtecontour produceren op een woord zonder dat er een gesproken voorbeeld
aanwezig is. Hij of zij moet aangeven uit hoeveel lettergrepen bet woord bestaat en op
welke lettergreep het accent ligt. Eventueel kan de op bet woord te produceren
toonhoogtecontour gevisualiseerd worden (b.v. door de melodieboog). Ook bier wordt
de Intonatiemeter in opeenvolgende oefenfases gebruikt waarin respectievelijk directe
en uitgestelde visuele feedback beschikbaar is. In de laatste fase moet de leerling
zonder gebruikmaking van 'externe feedbackbronnen' proberen te komen tot de
productie van een passende toonhoogtecontour. Voor een specificatie van het te
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gebruiken oefenmateriaal verwijzen we naar de woord-imitatie-oefening.
Productie van Toonhoogtecontouren op Zinnen. De leerling moet een
toonboogtecontour produceren op een zin zonder dat er een gesproken voorbeeld
aanwezig is. Eventueel kan de op de zin te produceren toonboogtecontour
gevisualiseerd worden (b.v. door de melodieboog en bet onderstrepen van de woorden
die eventueel bet accent krijgen). Ook bier wordt de Intonatiemeter in opeenvolgende
oefenfases gebruikt met respectievelijk directe en uitgestelde visuele feedback
bescbikbaar is. In de laatste fase moet de leerling zonder gebruikmaking van 'externe
feedbackbronnen' proberen te komen tot de productie van een passende
toonboogtecontour. Voor een specificatie van bet te gebruiken oefenmateriaal
verwijzen we naar de bierboven bescbreven zin-imitatie-oefening.
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Hoofdstuk 3

Afwijkende Spreektoonhoogte
Het oefenprogramma voor het corrigeren van een afwijkende spreektoonhoogte is als
volgt opgebouwd. Allereerst geven we een korte beschrijving van het te corrigeren
intonatieprobleem (nl. de afwijkende spreektoonhoogte, par. 3.1) en beschrijven we de
doelstelling van het oefenprogrammalO (par. 3.2). Daama formuleren we een aantal
algemene richtlijnen voor het corrigeren van de afwijkende spreektoonboogte (par.
3.3). Met nadruk willen we hier opmerken dat bet leren produceren van lingui'stiscb
relevante toonboogtebewegingen nog niet aan de orde komt. In par. 3.4 specificeren
we bet te gebruiken oefenmateriaal voor de verschillende perceptie- en productieoefeningen en in par. 3.5 wordt bet te verwacbten eindniveau bescbreven.

3.1 Instapniveau
Prelinguaal dove sprekers bebben vaak problemen bij bet teguleren van de
spreektoonboogte. Het meest voorkomende probleem bij deze sprekers is dat de
spreektoonboogte te boog is I I, dat wil zeggen: constant te boog of afwisselend so ms te
boog en soms acceptabel.

3.2 Doelstelling
Doelstelling van dit oefenprogramma is bet corrigeren van een te boge
spreektoonboogte. Het aanbrengen van accentverlenende toonboogieveranderingen
komt bier dus niet aan de orde. Hiervoor wordt verwezen naar boofdstuk 5 van dit
curriculum.

3.3 Algemene Richtlijnen voor bet Corrigeren van de Toonhoogte

.

Hieronder scbetsen we een aantal ricbtlijnen voor bet corrigeren van een frequent of
constant te boge toonboogte.

3.3.1. Frequent Afwijkende Spreektoonhoogte
1. Bij bet corrigeren van de frequent afwij.kende spreektoonboogte · wordt de leerling
eerst vertrouwd gemaakt met bet concept 'toonboogte.' Daarna bepalen we bet
passende toonboogtebereik bij de betreffende leerling. De volgende stap is dat de
leerkracbt aangeeft of de spreektoonboogte van de leerling gescbikt is. De
leerkracbt spreekt bijvoorbeeld een klinker of een lettergreep voor op een passende
of een boge spreektoonboogte en laat deze tevens zien op de Intonatiemeter.
Vervolgens wordt ook de passende en/of de afwijkende spreektoonhoogte van de
dove leerling getoond op de Intonatiemeter. Nadat het toonboogtebereik bij de
betreffende leerling bepaald is, kan de spreekleerkracht dit laten zien op de
Intonatiemeter.
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2. Bij het leren produceren van een passende spreektoonhoogte staan perceptie en
productie centraal. De werkwijze is als volgt:
a. De spreekleerkracht imiteert de normale en de afwijkende stem van de dove
leerling en laat deze zien op de Intonatiemeter. De taak van de leerling is dan,
zoals beschreven in par. 2.2, het discrimineren en identificeren van de normale en
de afwijkende stem. Hierbij wordt achtereenvolgens gewerkt met directe en
uitgestelde visuele feedback. In een laatste fase moet de dove leerling de passende
en de afwijkende spreektoonhoogte zoveel mogelijk leren discrimineren c.q.
identificeren met behulp van auditieve prikkels:
b. Zadra de dove leerling de te hoge spreektoonhoogte en de normale
spreektoonhoogte kan discrimineren en identificeren stappen we over naar de
productietaak. Het produceren van een passende spreektoonhoogte wordt
geoefend in allerlei productietaken zoals beschreven in par. 2.3. Hierbij
gebruiken we aanvankelijk de Intonatiemeter met achtereenvolgens directe en
uitgestelde visuele feedback. Zadra de leerling in staat is een passende
spreektoonhoogte te produceren met ondersteuning van de Intonatiemeter,
stappen we over naar een volgende oefening. Daarin moet een passende
toonhoogte geproduceerd warden zonder de Intonatiemeter. De spreekleerkracht
negeert de afwijkende spreektoonhoogte. Het gedrag van de dove leerling wordt
bekrachtigd zodra deze met een passende toonhoogte spreekt. Lukt dat laatste niet
dan wordt de Intonatiemeter opnieuw ingezet.
3. Bij het inslijpen van een passende toonhoogte gebruiken we achtereenvolgens lage
klinkers, hoge klinkers en tweeklanken. Oak stemhebbende brabbels zijn geschikt.
Daama gaan we over op woorden en zinnen.

3.3.2. Constant Afwijkende Spreektoonhoogte
1. a. Alleereerst geeft de leerkracht aan of de spreektoonhoogte adequaat is. Hierbij
moet de spreekleerkracht tevens op een correcte stemgeving letten. De leerkracht
spreekt vervolgens een klinker of een lettergreep op een passende of een hoge
spreektoonhoogte en laat deze zien op de Intonatiemeter. Oak laat de
spreekleerkracht de afwijkende spreektoonhoogte van de leerling zien op de
Intonatiemeter.
b. De leerkracht bepaalt het geschikte toonhoogtebereik voor de betreffende
leerling. Dit kan hij/zij laten zien via de Intonatiemeter.
2. Het gebruik van een passende spreektoonhoogte kunnen we op verschillende
manieren stimuleren.
a. De spreekleerkracht imit~ert de afwijkende stem van de dove leerling en laat deze
zien op de Intonatiemeter. Hierbij gebruiken we langere spraakuitingen.
Daamaast laat de spreekleerkracht een normale stem zien op de Intonatiemeter.
De leerling moet dan de normale en de afwijkende stem discrimineren en
identificeren zoals beschreven in par. 2.2. Hierbij wordt achtereenvolgens gewerkt
met directe en uitgestelde visuele feedback. In een laatste fase moet de dove
leerling de passende en de afwijkende spreektoonhoogte zoveel mogelijk leren
discrimineren c.q. identificeren met behulp van alleen auditieve prikkels.
b. Zadra de dove leerling een te hoge en een normale spreektoonhoogte kan
discrimineren en identificeren, stappen we over naar de productietaak. Het
produceren van een passende spreektoonhoogte wordt geoefend in allerlei
productietaken zoals beschreven in par. 2.3. De leerkracht gebruikt hierbij een
normale spreektoonhoogte in alledaagse taal en probeert ontspannen te spreken.
Hierbij wordt aanvankelijk de Intonatiemeter gebruikt met achtereenvolgens
directe en uitgestelde visuele feedback over de door de leerling geproduceerde
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toonboogte. Zadra de leerling in staat is op een passende spreektoonboogte te
spreken, stappen we over naar een oefening waarbij een passende toonboogte
geproduceerd moet warden zonder gebruikmaking van de Intonatiemeter. De
spreekleerkracbt negeert bierbij een afwijkende spreektoonboogte. In sommige
gevallen is bet zinvol de leerling met een luide stem te laten spreken omdat dit dan
gepaard gaat met een toonboogteverlaging. Het gedrag van de dove leerling moet
bekracbtigd warden zodra deze op een passende toonboogte spreekt. Lukt dit
laatste niet dan wordt de Intonatiemeter opnieuw ingezet.
3. In sommige gevallen is bet gebruik van een afwijkende spreektoonboogte zo
ingeslepen, dat de dove leerling moeilijk kan komen tot een normale
spreektoonboogte. In dat geval is bet gebruik van allerlei andere 'benaderingen'
noodzakelijk.
a. Modelleer adequaat stemgedrag ( 'normale spreektoonboogte') bij 'nietcommunicatief spraakgebruik' (b.v. zucbten, lacben, gapen).
- Zadra de leerling bij niet-communicatief spraakgebruik een normale
spreektoonboogte kan produceren, wordt bet niet-communicatief spraakgebruik
gecombineerd met bet uitspreken van een aangebouden klinker.
- Indien de leerling in staat is oak deze toegevoegde klinker met een normale
spreektoonboogte uit te spreken, kan een tweede klinker warden toegevoegd en
moet de leerling deze klanken na elkaar uitspreken.
- Voeg vervolgens nieuwe klinkers toe (in aanvulling op een reeks lettergrepen).
b. De productie van een normale toonboogte kan vergemakkelijkt warden door:
- tijdens bet stemgeven de kin naar de borst te ricbten waardoor de spanning op
stembanden verminderd wordt en de spreektoonboogte lager wordt;
-tijdens bet spreken van een aangebouden klinker (b.v. /a/) de tong borizontaal te
'positioneren.' Dit verlaagt soms de stembandspanning en daarmee oak de
·
bijbeborende spreektoonboogte.
c. Combineer bet stemgeven met bet maken van een aantal 'grove motoriscbe
bewegingen' (bv. lopen, ronddraaien van de armen) .. Hiermee wordt de aandacbt
vaak minder gefixeerd op een correcte stemgeving, waardoor de spanning
vermindert en de bijbeborende spreektoonboogte lager w.ordt.
d. Gebruik tactiele feedback, d.w.z. laat de leerling bet omboog en omlaag gaan van
de larynx voelen bij veranderingen in spreektoonboogte; betzelfde geldt voor
vibraties aan de borstkast bij de productie van een lage toonboogte.
4. Bij bet spreken op een een normale spreektoonboogte wordt gebruik gemaakt
van alle mogelijke prikkels. Een passende stemgeving wordt beloond zodra de
leerling in bet gescbikte toonboogtebereik zit.

3.4 Oefenmateriaal voor Perceptie- en Productie-Oefeningen
3.4.1." Perceptie van Spreektoonhoogte
Voordat we aandacbt besteden aan bet spreken op een correcte spreektoonboogte gaan
we nu eerst in op bet leren waarnemen van een boge spreektoonboogte. Naast bet
auditief leren waarnemen van spreektoonboogte, is bet oak belangrijk dat leerlingen
tactiel/kinestbetiscb leren voelen dat er teveel spanning is. Bij bet ontwikkelen van deze
vaardigbeid wordt acbtereenvolgens bet volgende oefenmateriaal gebruikt.
A. Spraakuitingen zonder opvallende toonboogteveranderingen, uitgesproken met
respectievelijk een passende spreektoonboogte en een te boge spreektoonboogte:
1. volledig stembebbende uitingen met aangebouden klinkers (b.v. /a/, lo/, lul);
2. spraakuitingen bes.taande uit opeenvolgingen van lettergrepen van de structuur
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stemhebbende consonant-vocaal (bv. /wawawawawa/);
3. spraakuitingen bestaande uit een aangehouden klinker, onderbroken door
pauzes;
4. spraakuitingen bestaande uit opeenvolgingen van lettergrepen, bestaande uit
stemloze medeklinkers en klinkers (bv. /papapapa/).
B. Zinnen zonder opvallende toonhoogteveranderingen met respectievelijk een
passende spreektoonhoogte en met een te hoge spreektoonhoogte.
C. Zinnen die passende, opvallende toonhoogteveranderingen bevatten en die of met
een passende spreektoonhoogte worden uitgesproken of met een te hoge
spreektoonhoogte.

3.4.2. Perceptie en Productie van Spreektoonhoogte
Bij de productie van een passende spreektoonhoogte gebruiken we achtereenvolgens
het volgende oefenmateriaal.
A. Aangehouden klinkers:
1. produceer aangehouden klinkers zonder tussenpauzes, achtereenvolgens lage
klinkers, hoge klinkers en tweeklanken;
2. produceer aangehouden klinkers met tussenpauzes, achtereenvolgens lage
klinkers, hoge klinkers en tweeklanken.
B. Opeenvolgingen van lettergrepen:
1. stemhebbende medeklinkers in combinatie met respectievelijk lage klinkers, hoge
klinkers en tweeklanken;
2. stemloze medeklinkers in combinatie met achtereenvolgens lage klinkers, hoge
klinkers en tweeklanken;
3. stemloze en stemhebbende medeklinkers in combinatie met respectievelijk Iage
klinkers, hoge klinkers en tweeklanken. Deze consonant-vocaal combinaties
mogen ook bestaande woorden vormen.
C. Eenlettergrepige uitingen.
Hierbij oefenen we achtereenvolgens met lage klinkers, hoge klinkers en
tweeklanken in eenlettergrepige uitingen:
1. lettergrepen van de structuur consonant-vocaal of vocaa~-consonant;
2. eenlettergrepige woorden;
3. een woord bestaande uit consonant-vocaal of een vocaal-consonant in combinatie
met een tweede consonant (bv. aan-maan);
4. woorden bestaande uit klanken die tot het repertoire van de leerling behoren.
D. Tweelettergrepige uitingen:
1. twee lettergrepen (CV of VC structuur) bestaande uit klinkers afkomstig uit
dezelfde klinkercategorie (laag, hoog, tweeklanken);
2. tweelettergrepige woorden bestaande uit klinkers afkomstig uit dezelfde
klinkercategorie (laag, hoog, tweeklanken);
3. tweelettergrepige woorden en/of twee-lettergrepige uitingen bestaande uit lage
·klinkers, hoge klinkers en/of tweeklanken.
E. Drielettergrepige uitingen:
1. drie CV of VC lettergrepen bestaande uit klinkers afkomstig uit dezelfde
klinkercategorie (n.I. lage klinkers, hoge klinkers en tweeklanken);
2. idem voor drielettergrepige woorden;
3. drielettergrepige woorden bestaande uit klinkers afkomstig uit drie verschillende
klinkercategorieen.
F. Langere spraakuitingen:
1. ontlokken van spraak aan de hand van gesloten vragen ('gestructureerde
spraak');
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2. ontlokken van spraak aan de hand van plaatjes e.d. ('ongestructureerde spraak').

3.5 Eindniveau
De vaardigheid te spreken met een passende spreektoonhoogte kan varieren. Sommige
dove kinderen hebben geen problemen met het produceren van een passende
spreektoonhoogte. Anderen daarentegen produceren wel een lagere spreektoonhoogte,
maar de spreektoonhoogte blijft te hoog of ze gebruiken afwisselend een te hoge stem
en een normale stem. In deze gevallen is het noodzakelijk de programma-activiteiten te
continueren.
Als de Ieerlingen eenmaal op een normale toonhoogte spreken, zullen ze expliciet
getraind worden in het aanbrengen van betekenisondersteunende toonhoogtebewegingen. Een bijbehorend oefenprogramma beschrijven we in hoofdstuk 5.
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Hoofdstuk 4

Buitensporige Toonhoogteveranderingen
Het oefenprogramma voor het corrigeren van buitensporige toonhoogteveranderingen
is als volgt opgebouwd. Allereerst beschrijven we het intonatieprobleem dat in dit
hoofdstuk behandeld wordt (par. 4.1 ). In par. 4.2 wordt de doelstelling van het
oefenprogramma beschreven. In par. 4.3 schetsen we een aantal richtlijnen voor het
corrigeren van buitensporige toonhoogteveranderingen bij klinkers. In par. 4.4 gaat
het om het corrigeren van buitensporige toonhoogteveranderingen die volgen op
bepaalde medeklinkers. In par. 4.5 beschrijven we het te verwachten eindniveau.

4.1 Instapniveau
Sommige prelinguaal dove sprekers produceren extreem grote toonhoogtebewegingen.
Daardoor krijgen bepaalde lettergrepen soms ten onrechte accenten. De toonhoogte
van de spreker schiet dan omhoog bij het uitspreken van bepaalde klanken; daarna
spreekt deze weer verder op een normale spreektoonhoogte.

4.2 Doelstelling
De doelstelling van dit oefenprogramma is het corrigeren van buitensporige
toonhoogtebewegingen en de productie van een constante toonhoogte. Het produceren
van accentverlenende toonhoogtebewegingen komt bier dus niet aan de orde. Hiervoor
verwijzen we naar hoofdstuk 5 van dit curriculum.

4.3 Buitensporige Toonhoogteveranderingen bij Klinkers
Perceptie- en productie-oefeningen moeten worden uitgevoerd met aangehouden
klinkers en lettergrepen, en zinvolle taaluitingen (bv. woorden, zinnen). Eerst komen
vooral de aangehouden klinkers en lettergrepen aan de orde, daarna gaan we pas met
woorden en zinnen oefenen. Hierdoor voorkomen we dat al in de aanvangsfase de
aandacht gericht wordt op de inhoud van de boodschap, wat .vereist dat de leerling
betekenisondersteunende toonhoogtebewegingen produceert. Daarnaast zijn woorden
en zinnen in articulatorisch opzicht moeilijker, waardoor de aandacht mogelijk afgeleid
wordt van het oefenen van de spreektoonhoogte.

4.3.1. Perceptie van Toonhoogtecontouren
Hieronder beschrijven we de verschillende perceptie-oefeningen.
A. In de eerste perceptie-oefening moet de leerling leren een onderscheid te maken
tussen uitingen met sterke toonhoogteveranderingen en uitingen zonder sterke
toonhoogteveranderingen. Hierbij spreekt de leerkracht achtereenvolgens met een
hoge en een normale spreektoonhoogte. Als de leerling deze kan onderscheiden
met behulp van directe visuele feedback via de Intonatiemeter, stappen we over naar
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een oefening waarbij we met uitgestelde visuele feedback werken. Is die evenmin
meer nodig, dan stappen we over naar een oefening waarin alleen auditieve prikkels
beschikbaar zijn. Daarna worden dezelfde oefeningen gebruikt voor het
identificeren van uitingen met opvallende toonhoogteveranderingen en het
identificeren van uitingen zonder opvallende toonhoogteveranderingen. Als
oefenmateriaal gebruiken we hierbij:
1. aangehouden klinkers;
2. volledig stemhebbende uitingen bestaande uit lettergrepen van de structuur CV;
3. aangehouden klinkers afgewisseld met pauzes;
4. opeenvolgingen van lettergrepen bestaande uit stemloze medeklinkers en
klinkers.
B. In de tweede perceptie-oefening moet de leerling een onderscheid leren maken
tussen uitingen die betekenisondersteunende ofwel lingui'stisch relevante
toonhoogtebewegingen bevatten en uitingen die geen lingui'stisch relevante
toonhoogtebewegingen bevatten. Aanvankelijk gebruiken we de Intonatiemeter .
waarbij we achtereenvolgens met directe en uitgestelde visuele feedback oefenen.
Als de leerling de toonhoogtecontouren kan onderscheiden met behulp van visuele
feedback wordt overgestapt naar een oefening waarbij slechts auditieve prikkels
beschikbaar zijn. Dezelfde oefeningen worden gebruikt voor het identificeren van
uitingen die lingui'stisch relevante toonhoogtebewegingen bevatten en uitingen die
geen lingui'stisch relevante toonhoogteveranderingen bevatten.

4.3.2. Perceptie en Productie van Toonhoogtecontouren
Stabiele Klinkers. Vraag de leerling een aangehouden klinker uit te spreken. We
oefenen met klinkers waarbij normaliter geen onbedoelde, sterke
toonhoogteveranderingen optreden. Als de leerling toch sterke, onbedoelde
toonhoogtebewegingen produceert wordt de Intonatiemeter in opeenvolgende
oefenfases gebruikt met respectievelijk 'directe' en 'uitgestelde' visuele feedback.
Zodra blijkt dat de leerling geen visuele ondersteuning meer nodig heeft bij de
uitvoering van de productietaak, stappen we over naar een oefening waarin slechts
auditieve prikkels beschikbaar zijn. We gebruiken achtereenvolgens het volgende
oefenmateriaal.
A. Aangehouden klinkers en opeenvolgingen van lettergrepen worden ·op een normale
spreektoonhoogte geproduceerd. De uitingen bevatten geen opvallende
toonhoogteveranderingen. Het oefenmateriaal bestaat uit:
1. aangehouden klinkers zonder ongewenste, sterke toonhoogtebewegingen;
2. volledig stemhebbende uitingen bestaande uit opeenvolgingen van lettergrepen
van de structuur CV (bv. /lalala/, /wawawa/), ook hier zonder onbedoelde, sterke
toonhoogtebewegingen;
3. aangehouden klinkers die onderbroken worden door korte pauzes (bv. /a/-/a/);
4. opeenvolgingen van lettergrepen van de structuur CV. bestaande uit stemloze
medeklinkers en klinkers (bv. /papapa/, /fofofo/);
5. volledig stemhebbende of niet-volledig stemhebbende woorden.
b. Toonhoogtecontouren in woorden die geen opvallende toonhoogtebewegingen
bevatten. We werken hierbij met:
1. een vertrouwd woord van de structuur CV of VC waarbij de consonant
stemhebbend is of stemloos;
2. idem als in 1 met toevoeging van een beginconsonant of eindconsonant;
3. woorden van de structuur eve die klanken bevatten die tot het repertoire van de
leerling behoren.
Instabiele Klinkers. Vraag de leerling, gebruikmakend van aangehouden klinkers,
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bepaalde mtmgen te 1m1teren of te produceren zonder de aanwezigbeid van een
voorbeeld. Gebruik klinkers waarbij de betreffende Ieerling geregeld ongewenste,
sterke toonboogtebewegingen produceert; zogenaamde instabiele klinkers. De
Intonatiemeter gebruiken we in twee opeenvolgende oefenfasen, met directe en
uitgestelde visuele feedback. Als blijkt dat de Ieerling deze visuele feedback niet meer
nodig beeft, wordt overgestapt naar een oefenvorm waarin bij of zij slecbts gebruik kan
maken van auditieve en kinestbetiscbe feedbackbronnen bij de productie van
toonboogte. We gebruiken acbtereenvolgens bet volgende oefenmateriaal.
A. Aangebouden klinkers (resp. stabiele en instabiele klinkers) en Iettergrepen op een
normale spreektoonboogte:
1 . volledig stembebbende uitingen, gebruikmakend van aangebouden klinkers
waarop geen ongewenste, sterke toonboogteveranderingen optreden;
2. volledig stembebbende uitingen, bestaande uit opeenvolgingen van Iettergrepen
van de structuur CV (bv. /Ialala/, /wawawa/);
3. aangebouden klinkers, onderbroken door korte pauzes;
4. uitingen bestaande uit opeenvolgingen van Iettergrepen van de structuur CV die
bestaan uit combinaties van klinkers en stemloze medeklinkers (bv. /papapa/,
/fofofo/).
B. Aangebouden, instabiele klinkers, Iettergrepen en woorden met relevante
toonb oogteveranderingen:
1. volledig stembebbende uitingen, bestaande uit aangebouden, instabiele klinkers;
2. volledig stembebbende uitingen, bestaande uit opeenvolgingen van Iettergrepen
van de structuur CV (bv. /lilili/, /rururu/);
3. aangebouden klinkers, onderbroken door korte pauzes;
4. stembebbende uitingen, bestaande uit opeenvolgingen van Iettergrepen van de
structuur CV bestaande uit klinkers en stemloze medeklinkers (bv. /pipipi/, /fififi);
5. stembebbende/niet-volledig stembebbende woorden.
C. Eenlettergrepige woorden bestaande uit instabiele klinkers op een normale
spreektoonboogte:
1. een vertrouwd woord van de structuur CV of VC,.volledig stembebbend/nietvolledig stembebbend;
2. idem als in 1 met toevoeging van een beginconsonant of eindconsonant;
3. een diversiteit.van woorden van de structuur eve die klanken bevatten die tot bet
repertoire van de Ieerling beboren.
D. Twee woorden of twee Iettergrepen die een stabiele en een instabiele klinker
bevatten.
E. Drie lettergrepen of drie woorden die twee stabiele klinkers en een instabiele klinker
bevatten.
F. Gestructureerde of ongestructureerde uitingen die geen sterke, ongewilde
toonboogteveranderingen bevatten en die aansluiten bij bet taalniveau van de
betreffende leerling.

4.4 Buitensporige Toonhoogteveranderingen na Medeklinkers
Buitensporige toonboogteveranderingen treden niet alleen op bij bepaalde (boge)
klinkers en tweeklanken maar ook bij bepaalde medeklinkers (m.n. bij de nasalen en
de plofklanken). De algemene strategie voor bet corrigeren van die laatste
buitensporige toonboogteveranderingen is vergelijkbaar met de benaderingswijze voor
bet corrigeren van buitensporige toonboogteveranderingen bij bepaalde klinkers.
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In de eerste fase staat centraal het discrimineren en identificeren van spraakuitingen
die betekenisondersteunende toonhoogteveranderingen bevatten en spraakuitingen die
geen betekenisondersteunende toonhoogteveranderingen bevatten. Deze worden
gepresenteerd op een normale of een hoge spreektoonhoogte. Hierbij moet een
opeenvolging van Iettergrepen van de structuur CV worden geproduceerd. Zowel
medeklinkers waarbij sterke, ongewilde toonhoogteveranderingen worden gerealiseerd
('instabiele medeklinkers') als medeklinkers waarbij deze ongewilde sterke
toonhoogteveranderingen niet optreden ( 'stabiele medeklinkers' ), komen hierbij aan
de orde. Met de Intonatiemeter wordt in twee opeenvolgende oefeningen repectievelijk
directe en uitgestelde visuele feedback gegeven. Als blijkt dat de Ieerling deze niet
meer nodig heeft, stappen we over naar een volgende oefening. Daarin is alleen
auditieve en kinesthetische feedback beschikbaar.
In de tweede fase wordt zowel de productie als de perceptie van bepaalde
toonhoogtecontouren getraind. In deze fase moet de dove Ieerling zonder de
aanwezigheid van een voorbeeld toonhoogtecontouren imiteren en/of produceren die
geen (lingulstisch) relevante toonhoogtebewegingen bevatten. Hierbij gebruiken we
Iettergrepen bestaande uit medeklinkers waarbij gee n buitensporige
toonhoogteveranderingen optreden. Ook nu weer krijgt de Ieerling via de
Intonatiemeter respectievelijk directe en uitgestelde visuele feedback. Als blijkt dat de
Ieerling deze visuele feedback niet meer nodig heeft, stappen we over naar een
oefening waarbij alleen auditieve en kinesthetische feedback beschikbaar is.
In de Iaatste fase moet de Ieerling zonder de aanwezigheid van een voorbeeld
bepaalde uitingen die geen lingulstisch relevante toonhoogtebewegingen bevatten
imiteren en/of produceren. Hierbij oefenen we met Iettergrepen bestaande uit klinkers
en medeklinkers waarbij buitensporige, niet-intentionele toonhoogtebewegingen
optreden. Via de Intonatiemeter krijgt de Ieerling in twee opeenvolgende oefeningen
directe en uitgestelde visuele feedback. Als blijkt dat de Ieerling de Intonatiemeter niet
meer nodig heeft, wordt overgestapt naar een oefenvorm waarin slechts auditieve en
kinesthetische feedback beschikbaar is. Voor een verdere opeenvolging van
oefenstappen verwijzen we naar het curriculum voor het corrigeren van buitensporige
toonhoogtebewegingen bij klinkers 12.

4.5 Eindniveau
Doelstelling van het oefenprogramma was het corrigeren van buitensporige, nietintentionele toonhoogteveranderingen en het kunnen produceren van een vlakke
toonhoogtecontour. Leerlingen kunnen verschillen in de mate waarin ze het
doelgedrag vertonen. Sommige leerlingen vertonen dit in alle spreeksituaties. Anderen
daarentegen gebruiken de 'nieuw verworven stem' alleen in een therapeutische setting.
Voor de laatste groep Ieerlingen is voortgezette, specifieke training noodzakelijk.
Zodra de Ieerling in staat is een vlakke toonhoogtecontour te produceren, verwijzen we
de leerling door naar een oefenprogramma waarin het produceren van lingulstisch
relevante toonhoogtebewegingen centraal staat (zie hoofdstuk 5).
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Hoofdstuk 5

Gereduceerde Toonhoogteveranderingen
De afwezigheid van lingulstisch relevante toonhoogtebewegingen tijdens het spreken
kan ertoe leiden dat de spraak van prelinguaal dove kinderen als monotoon ervaren
wordt. Dit betekent echter niet, zoals door sommigen gesuggereerd wordt, dat
toonhoogteveranderingen in het geheel afwezig zijn, maar dat ze vaak geen
communicatieve functie hebben. In dit curriculumonderdeel beschrijven we
verschillende oefeningen waarin het produceren van lingui"stisch relevante
toonhoogtebewegingen centraal staat.

5.1 Instapniveau
De dove leerling produceert geen buitensporige, niet-intentionele toonhoogtebewegingen die afbreuk doen aan de betekenis van de boodschap en de gemiddelde
spreektoonhoogte is acceptabel voor de leeftijd en het geslacht van de spreker.
Anderzijds is de leerling niet of nauwelijks m staat lingui"stisch relevante
toonhoogtebewegingen te produceren.

5.2 Doelstelling
De centrale doelstelling van het curriculum is de leerling te leren lingui"stische relevante
toonhoogtebewegingen aan te brengen tijdens het spreken. Deze bestaan uit
eindstijgingen zoals die voorkomen in bepaalde vraagzinnen, en accenten in· zinnen en
losse woorden door middel van punthoedpatronen.

5.3 Specifieke Richtlijnen voor Perceptie- en ProductieOefeningen
Doelstelling van dit onderdeel van het oefenprogramma is de leerling te leren een
aangehouden klinker of een opeenvolging van lettergrepen met een constante
spreektoonhoogte te produceren d.w.z. zonder opvallende toonhoogte-veranderingen.
Bovendien oefenen we basale toonhoogtebewegingen (bv. een hoedpatroon, een toonhoogtedaling en een toonhoogtestijging) op aangehouden klinkers en opeenvolgingen
van lettergrepen.

5.3.1. Perceptie van Toonhoogtebewegingen
I. Oefeningen
De leerling leert 'toonhoogtebewegingen, zoals bijvoorbeeld een hoedpatroon, een
toonhoogtestijging en een toonhoogtedaling, te discrimineren en te identificeren. Deze
worden aangeboden in een normaal toonhoogtebereik op verschillende soorten
klinkers en lettergrepen. We bieden de stimuli op een zodanige wijze aan dat ze
hoofdzakelijk op basis van toonhoogte(veranderingen) te onderscheiden zijn. Andere
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prikkels zoals duur en luidbeid zijn biermee onlosmakelijk verbonden, maar mogen
slecbts een ondergescbikte rol in deze identificatie- en discriminatie-oefening. Zodra er
meer toonboogtebewegingen worden gepresenteerd in een perceptie-oefening, werken
we met langere spraakuitingen, omdat de toonboogtebewegingen dan makkelijker te
onderscbeiden zijn. In de verscbillende discriminatie- en identificatie-oefeningen zoals
bescbreven in boofdstuk 2 van dit curriculum, wordt de Intonatiemeter in
opeenvolgende oefenfases gebruikt met directe en uitgestelde visuele feedback. Zodra
de leerling de visuele feedback niet meer nodig beeft, staat discrimineren en
identificeren van toonboogtebewegingen met bebulp van auditieve feedback centraal.
Als de dove leerling biermee nog problemen beeft, presenteren we de
toonboogtebewegingen in een 'bredere' toonboogterange. Daarnaast kan de uiting
waarop geen toonboogteveranderingen zijn aangebracbt, verlengd worden. Als de
leerling ook met bebulp van deze extra auditieve ondersteuning niet in staat is bepaalde
toonboogtebewegingen te onderscbeiden, gebruiken we opnieuw de Intonatiemeter.
Zodra de leerling in staat is de verscbillende toonboogtebewegingen te discrimineren
en te identificeren, stappen we over op het produceren van toonhoogtebewegingen op
lettergrepen en klinkers.

II. Oefenmateriaal voor Perceptie-Oefeningen
A. Uitingen die sterke toonhoogteveranderingen bevatten en mtmgen die geen
sterke toonhoogteveranderingen bevatten. Hierbij spreken we op een normale of
op een boge spreektoonboogte:
1. aangehouden klinkers;
2. opeerivolgingen van lettergrepen bestaande uit klinkers en stemhebbende
medeklinkers;
3. aangehouden klinkers die onderbroken worden door pauzes;
4. opeenvolgingen van lettergrepen bestaande uit klinkers en stemloze
medeklinkers.
B. Volledig stemhebbende uitingen en uitingen die onderbroken worden door korte
pauzes:
1. aangehouden klinkers;
2. opeenvolgingen van lettergrepen waarin de toonhoogteveranderingen
aangebracbt worden op de klinker van de lettergreep.
C. Uitingen die een puntboed, een einddaling of een eindstijging bevatten en
uitingen die geen sterke toonhoogteveranderingen bevatten. De top en bet
midden van bet toonboogteregister worden gebruikt voor bet aanbrengen van
toonhoogteveranderingen.
1. aangehouden klinkers;
2. opeenvolgingen van lettergrepen van de structuur CV of CVC;
3. volledig stemhebbende lettergrepen;
4. aangebouden klinkers onderbroken door pauzes;
5. opeenvolgingen van lettergrepen die klinkers en stemloze fricatieven,
stemhebbende plosieven of stemloze plosieven bevatten. De lettergrepen zijn
van de structuur CV of CVC;
6. opeenvolgingen van klinkers onderbroken door pauzes;
7. lettergrepen bestaande uit klinkers en stemhebbende ploffers, stemloze
ploffers of stemloze fricatieven. De lettergrepen zijn van de ·structuur CV of

eve.
D. Uitingen die een eindstijging of een einddaling bevatten. De
toonboogtebewegingen bewegen zich van midden naar hoog en van hoog naar
midden:
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1. aangebouden klinkers;
2. opeenvolgingen van Iettergrepen van de structuur CV.
E. Uitingen waarin 'puntboeden' op wisselende posities voorkomen, d.w.z. de
puntboed komt respectievelijk in bet midden, aan bet einde en aan bet begin van
de spraakuiting voor.
1. aangebouden klinkers;
2. Iettergrepen van de structuur klinker en stemhebbende medeklinker;
3. opeenvolgingen van klinkers die onderbroken worden door korte pauzes;
4. opeenvolgingen van lettergrepen van de structuur CV, bestaande uit klinkers
en stemloze fricatieven, stemloze ploffers of stemhebbende ploffers.

5.3.2 Productie van Toonhoogtebewegingen
I. Oefeningen
In twee oefeningen staat bet produceren van toonhoogtebewegingen op klinkers en
lettergrepen centraal. Hierbij oefenen we eerst met korte uitingen. Omdat Iangere
uitingen vaak opeenvolgingen van een zelfde toonhoogtebeweging bevatten, zijn deze
namelijk moeilijker te reproduceren. Bovendien kan de adembebeersing een
belangrijke rol spelen bij het produceren van Iangere spraakuitingen.
In de eerste oefening, lmitatie, spreekt de Ieerkracbt een voorbeeldcontour voor en
moet de Ieerling deze imiteren. In een tweede oefening, Productie-zonder-Voorbeeld,
wordt de leerling gevraagd een toonhoogtebeweging te produceren zonder de
aanwezigbeid van een gesproken voorbeeld. Ook bij deze oefening gebruiken we de
Intonatiemeter in opeenvolgende oefenfases met directe en uitgestelde visuele
feedback. In een laatste oefenfase gaat bet om bet produceren van
toonboogtebewegingen op klinkers en lettergrepen met behulp van auditieve en
kinestbetiscbe prikkels. We beginnen met de productie van aangebouden klinkers of
opeenvolgingen van lettergrepen die op een normale/hoge/Iage spreektoonboogte
worden geproduceerd, zonder opvallende toonboogteveranderingen. Daarna gaan we
verder met puntboeden, toonboogtedalingen en toonboogtestijgingen. Voor een
gedetailleerde bescbrijving van deze oefeningen verwijzen we riaar par. _2.5.

II. Oefenstof
In de productie-oefeningen gebruiken we dezelfde oefenstof gebruikt als m de
perceptie-oefeningen.

5.3.3 Eindniveau
Sommige leerlingen kunnen aangehouden klinkers of opeenvolgingen van
lettergrepen op een bepaalde spreektoonhoogte spreken, maar zijn nog niet in staat
bepaalde toonboogtebewegingen aan te brengen. Meer oefening is noodzakelijk, zodat
ook deze leerlingen uiteindelijk in staat zijn passende toonboogtebewegingen aan te
brengen. Andere Ieerlingen daarentegen kunnen al na een beperkte boeveelheid
oefening punthoeden produceren en kunrien al snel overstappen. naar oefeningen
waarin aandacbt besteed wordt aan bet produceren van puntboeden in 'Iopende
spraak' (bv. het aanbrengen van zinsaccenten). Daarnaast zullen deze leerlingen
aandacbt blijven besteden aan bet produceren van toonboogtestijgingen en
toonboogtedalingen op klinkers en lettergrepen. Weer anderen kunnen al vlug
einddalingen en/of eindstijgingen aanbrengen op klinkers en lettergrepen. Zij stappen
over naar oefeningen op woordniveau en zinsniveau zodra ze punthoedpatronen
kunnen produceren op klinkers en lettergrepen.
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5.4 Perceptie en Productie van Punthoeden op Woorden
5.4.1. Perceptie van Toonhoogtecontouren op Woorden
Het waarnemen van toonboogtecontouren op woorden oefenen we in twee
verscbillende oefeningen, namelijk een Discriminatie-Oefening en een ldentificatieOefening (zie par. 2.4).
In de Woord-Discriminatie-Oefeningspreekt de leerkracbt een aantal woorden voor
en moet de leerling aangeven of op deze woorden toonboogtecontouren zijn
aangebracbt die opgebouwd zijn uit gelijksoortige toonboogtebewegingen. Bij deze
oefeningen gebruiken we de Intonatiemeter voor bet geven van directe en uitgestelde
visuele feedback. Wanneer de leerling de visuele feedback niet meer nodig beeft,
stappen we over naar een oefening waarbij alleen auditieve prikkels bescbikbaar zijn.
In Fase 1 oefenen we met woorden bestaande uit een lettergreep. De woorden worden
uitgesproken met een 'vlakke toonboogtecontour', een 'puntboed', een 'stijging' of
een 'daling'. In Fase 2 oefenen we met woorden bestaande uit twee lettergrepen. In
Fase 3, oefenen we met woorden bestaande uit drie lettergrepen. De woordklemtoon
valt op de eerste, de tweede of de derde lettergreep.
In de Woord-ldentificatie-Oefening spreekt de leerkracbt een woord voor dat de
Intonatiemeter visualiseert. De leerling moet aangeven boeveel lettergrepen bet woord
bevat en (indien van toepassing) op welke lettergreep bet accent valt. Daarna wordt de
leerling gevraagd een 'label' toe te kennen aan de betreffende toonboogtecontour. De
Intonatiemeter gebruiken we bij deze oefening voor bet geven van acbtereenvolgens
directe en uitgestelde visuele feedback. Wanneer de leerling deze visuele feedback niet
meer nodig beeft, gaan we over op een oefening waarbij bij of zij op basis van
auditieve prikkels tot een correcte identificatie van de toonboogtecontour moet komen.

5.4.2. Productie van Toonhoogtecontouren op Woorden
Het produceren van toonboogtecontouren 13, 14 op woorden oefenen we in twee
verscbillende oefeningen, namelijk de lmitatie-Oefening en de Productie-Oefening.
lmitatie van Toonhoogtecontouren op Woorden. De leerkracbt s~reekt een woord
voor waarvan de toonboogtecontour gevisualiseerd wordt door de In.tonatiemeter.
Vervolgens vragen we de leerling boeveel lettergrepen bet woord bevat en waar bet
accent ligt. Daarna moet de leerling bet voorbeeld imiteren. Tijdens bet imiteren wordt
directe visuele feedback gegeven door de Intonatiemeter. Daama kan de leerling door
auditieve en/of visuele vergelijking van bet voorbeeld de juistbeid van de imitatie
beoordelen. Eventueel geeft de leerkracbt aanvullende correctieve feedback. Wanneer
de leerling de voorbeeld-contpuren foutloos kan imiteren, stappen we over naar een
oefening waarbij visuele feedback over de imitatie gegeven wordt nadat de leerling
beeft aangegeven of de imitatie juist was of niet. Met andere woorden: de visuele
feedback komt pas na een periode van uitstel. Op die manier wordt de leerling
gestimuleerd de natuurlijke feedbackbronnen te gebruiken blj de productie van een
toonboogtecontour. Wanneer de leerling de voorbeeldcontouren fotitloos kan imiteren,
laten we de visuele feedback weg. De leerkracbt produceert een toonboogtecontour op
een woord en de leerling moet deze dan imiteren. Hierna wordt de leerling gevraagd
aan te geven of de imitatie juist is. Eventueel geeft de leerkracbt vervolgens correctieve
feedback en/of wordt de Intonatiemeter opnieuw ingezet.
Productie van Toonhoogtecontouren op Woorden. De leerling moet een
toonboogtecontour produceren op een woord zonder dat er een gesproken voorbeeld
aanwezig is. Hiervoor moet de leerling eerst aangeven uit boeveel lettergrepen bet
woord bestaat en op welke lettergreep bet accent ligt. Eventueel kan de op bet woord te
produceren toonboogtecontour gevisualiseerd worden (b.v. door de melodieboog).
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Ook bij deze oefening wordt de Intonatiemeter gebruikt voor het geven van directe en
uitgestelde visuele feedback. In een laatste oefenfase werken we dan weer zonder de
Intonatiemeter.
In beide productie-oefeningen starten we met woorden bestaande uit een
lettergreep. De woorden worden uitgesproken met een 'vlakke toonhoogtecontour',
een 'punthoed', een 'stijging' of een 'daling'. Vooral woorden zoals bijvoorbeeld
'ja', 'nee', 'oh', 'ik' en 'jij' zijn geschikt voor dit soort oefening. In de tweede
oefenfase werken we met woorden bestaande uit twee lettergrepen I 5. Het accent valt
dan op de tweede of op de eerste lettergreep. Het toonboogte-accent wordt gerealiseerd
door een 'punthoedpatroon.' Aanvankelijk oefenen we met woorden waarbij de eerste
lettergreep een relatief boge spreektoonboogte en de tweede lettergreep een relatief
lage spreektoonhoogte beeft. In een tweede fase gebeurt bet precies andersom. In de
laatste fase oefenen we met woorden bestaande uit drie lettergrepen. De
woordklemtoon valt bij deze woorden achtereenvolgens op de derde, de tweede of de
eerste lettergreep.

5.5 Perceptie en Productie van Punthoeden op Zinnen
5.5.1. Perceptie van Toonhoogtecontouren op Zinnen
Het waarnemen van toonhoogtecontouren op zinnen gebeurt in twee oefeningen
namelijk een Discriminatie-Oefening en een Jdentificatie-Oefening.
In de Zin-Discriminatie-Oefening spreekt de leerkracht een aantal zinnen voor en
moet de leerling aangeven of de toonhoogtecontouren zijn opgebouwd uit
gelijksoortige toonhoogtebewegingen. De toonhoogtecontouren zijn opgebouwd uit
een of meerdere punthoeden en/of een eindstijging zoals die voorkomt in so11:1mige
vraagzinnen. Hierbij gebruiken we de Intonatiemeter voor bet geven van respectievelijk
directe en uitgestelde visuele feedback. Als blijkt dat de leerling de visuele feedback
niet meer nodig beeft, stappen we over naar een discriminatie-oefening met slecbts
auditieve prikkels (zie par. 2.4 voor een gedetailleerde bescbrijving van de
oefeningen).
In de Zin-Identificatie-Oefening spreekt de leerkracbt een zin voor en moet de
leerling de toonhoogtecontour op de zin identificeren. De toonhoogtecontouren
bestaan uit een of meer punthoeden en/of een eindstijging zoals die voorkomt in
sommige vraagzinnen. De Intonatiemeter met directe en uitgestelde visuele feedback
gebruiken we in opeenvolgende oefenfases. In een laatste oefenfase geven we alleen
auditieve prikkels.

5.5.2. Productie van Toonhoogtecontouren op Zinnen

.

Imitatie van Toonhoogtecontouren op Zinnen. De leerkracbt spreekt 16 .een zin voor
en de bijbeborende toonhoogtecontour wordt gevisualiseerd door de Intonatiemeter.
Daarna vragen we de leerling aan te geven op welk woord bet accent ligt. Daama wordt.
de dove leerling gevraagd de zin op passende wijze te imiteren. Tijdens het imiteren
krijgt bij of zij directe visuele feedback via de Intonatiemeter. Daarna kan de leerling
auditief en visueel het voorbeeld en de imitatie vergelijken en de juistheid van de
imitatie beoordelen. Eventueel geeft de leerkracbt correctieve feedback. Als de leerling
de voorbeeldcontouren foutloos kan imiteren, stappen we over naar een oefening
waarbij visuele feedback imitatie wordt gegeven nadat de leerling heeft beoordeeld of
de imitatie juist was of niet. Met andere woorden: de visuele feedback volgt na een
periode van uitstel. Op deze manier wordt de leerling gestimuleerd de natuurlijke
feedbackbronnen te gebruiken bij de spraakproductie. Wanneer de leerling de
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voorbeeldcontouren foutloos kan imiteren, zetten we de oefening voort zonder de
Intonatiemeter. De leerkracht spreekt een zin voor en de leerling moet deze imiteren en
vervolgens moet de leerling aangeven of de imitatie correct is. Eventueel geeft de
leerkracht correctieve feedback en/of wordt de Intonatiemeter opnieuw ingezet.
Productie van Toonhoogtecontouren op Zinnen. De leerling moet een
toonhoogtecontour produceren op een zin zonder dat er een gesproken voorbeeld
aanwezig is. Eventueel kan de toonhoogtecontour gevisualiseerd warden (b. v. door de
melodieboog en het onderstrepen van de woorden die het accent krijgen). In een eerste
fase gebruiken we de Intonatiemeter voor bet geven van directe en uitgestelde visuele
feedback. In de laatste fase wordt de leerling gevraagd om zonder gebruikmaking van
'exteme feedbackbronnen' een passende toonhoogtecontour te produceren.

5.5.3. Oefenmateriaal
De leerkracbt spreekt een zin bestaande uit drie woorden uit met een wisselend accent.
Hierbij wijst bij of zij de leerling erop, dat de betekenis van de zin enigszins verandert
als bet zinsaccent verlegd wordt. Als een leerling geen zinsaccent kan aanbrengen door
een punthoedpatroon, moet bij of zij eerst een stapje terug maken naar bet produceren
van toonboogtebewegingen op klinkers en lettergrepen. De toonboogtebewegingen op
lettergrepen (of aangebouden klinker) vormen dan als bet ware een afspiegeling van de
te produceren toonboogtecontour. Wanneer de leerling biermee geen problemen meer
beeft, komt bet produceren van toonhoogtecontouren op zinnen weer centraal te staan.
De sequentie waarin intonatiepatronen (zinsaccent vooraan/acbteraan/midden) moeten
warden getraind, kan per leerling verscbillen. Daarom moeten we voor iedere leerling
een leergang bepalen. Een algemene oefenopbouw staat hieronder bescbreven.
I. Productie van punthoeden: Eenlettergrepige woorden
A. Zinnen waarbij eenlettergrepige woorden in de geaccentueerde positie staail' (resp.
midden, acbteraan, vooraan). Deze zinnen bestaan uit twee of drie woorden.
B. Bekende c.q. korte zinnen bestaande uit drie woorden, waarbij bet accent valt op het
eenlettergrepige woord in de zin. Het accentwoord ·staat respectievelijk in bet
midden, aan bet einde of vooraan in de zin.
C. Zinnen waarbij de positie van het accentwoord wisseli (midden, achteraan of
vooraan).
D. Zinn en waarbij de positie van bet bet accentwoord verscbuift om te laten zien dat de
intentie van de boodscbap verandert. De positie van het accentwoord verscbuift van
vooraan naar midden naar acbteraan.

II. Punthoed: Meerlettergrepige Woorden15
A. Korte, berhalende zinnen met een meerlettergrepig woord in de accentpositie (nl.
midden, acbteraan of vooraan).
B. Korte, bekende zinnen bestaande uit 2, 3 of meer woorden met een meerlettergrepig
weord in de accentpositie (nl. midden, acbteraan of vooraan). Daarnaast kan
hetzelfde accentwoord in verschillende zinnen op verschillende locaties voorkomen.
C. Korte, herbalende zinnen met een meerlettergrepig woord in de ongeaccentueerde
positie (resp. midden, acbteraan en vooraan).
D. Vertrouwde, korte zinnen met een meerlettergrepig woord in de ongeaccentueerde
positie. Het niet-geaccentueerde meerlettergreplge woord staat resp. in bet midden,
aan bet einde of vooraan.
E. Korte, bekende zinnen met meerlettergrepige woorden in de geaccentueerde en de
niet-geaccentueerde positie (resp. midden, acbteraan en voooraan).
F. Gebruikmakend van dezelfde zin krijgt steeds een ander woord bet accent. Op deze

38

manier kan de betekenisverschuiving weergegeven worden.

5.5.4. Eindniveau
Voor sommige leerlingen kan het nodig zijn aanvullende oefeningen te doen waarin
het produceren van toonhoogtebewegingen op aangehouden klinkers en lettergrepen
centraal staat. Andere leerlingen kunnen daarentegen wel een zinsaccent aanbrengen
door een passende toonhoogtebeweging te produceren, maar weten niet dat dit van
invloed kan zijn op de zinsbetekenis. Bovendien kan de positie van het woord in de zin
van invloed zijn op het gemak waarmee prominentie verleend wordt aan het
betreffende woord. Voordat de dove leerling op een adequate wijze met behulp van
passende toonhoogtebewegingen zinsaccenten kan aanbrengen of de lettergreep van
een woord kan voorzien van een klemtoon, is veel oefening meestal noodzakelijk.

5.6 Eindstijgingen in vraagzinnen
5.6.1. Perceptie- en Productie-Oefeningen
De bij dit onderdeel behorende perceptie-oefeningen hebben we al beschreven in par.
5.5. Benadruk de relatie tussen het realiseren van een toonhoogtestijging aan het einde
van bepaalde vraagzinnen en de betekenis ervan. Als de leerling op de hoogte is van
deze relatie, zal hij of zij die toonhoogtestijging eerder gebruiken in alledaagse taal. De
verschillende productie-oefeningen werden beschreven in par 5.5.

5.6.2. Oefenmateriaal
I. Eindstijging: Eenlettergrepige woorden
A. Eenlettergrepige woorden als vraaguitingen.
B. Twee eenlettergrepige woorden in de vorm van stellingen (beweringen) en vragen.
II. Eindstijging: Meerlettergrepige woorden
A. Presenteer meerlettergrepige woorden in de vorm van vragen.

III. Eindstijging: Vertrouwde Zinnen
A. Zinnen waarmee de leerling vertrouwd is in de vorm van vragen.
B. Stellingen die gevolgd worden door ja/nee vragen.
C. Ja/nee vragen met behulp van hulpwerkwoorden.

5.6.3. Eindniveau
De mate waarin dove leerlingen eindstijgingen op een lingulstische correcte wijze
integreren in het alledaagse spraakgebruik varieert. Sommige dove leerlingen
beheersen deze vaardigheid snel, terwijl anderen meer oefening nodig hebben. Soms is
het noodzakelijk een stap terug te maken, d. w .z. de productie van
toonhoogtebewegingen op aangehouden klinkers en opeenvolgingen van lettergrepen
moet opnieuw te oefenen. Ook is het mogelijk dat leerlingen moeite hebben met
begrippen als 'vraagzinnen,' 'accenten' etc. waardoor ze bijvoorbeeld eindstijgingen
bij alle 'vraagzinnen' aanbrengen.
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Voetnoten
I De gemiddelde spreektoonhoogte bij mannen bedraagt ongeveer 125 Hz (Range
= 100 tot 175 Hz), de gemiddelde spreektoonhoogte bij vrouwen meer dan 200 Hz. Bij
kinderen beneden de 13114 jaar bedraagt zij vaak meer dan 300 Hz. Voordat de
stemmutatie optreedt, is de toonhoogterange bij jongens niet verschillend van de
toonhoogterange bij meisjes.
2 In de literatuur wordt veelvuldig beweerd dat de intrinsieke toonhoogte mede
beinvloed wordt door de stand van de tong in de mond bij het produceren van een
bepaalde klinker. Bij een lage stand van de tong zal de corresponderende toonhoogte
laag zijn (b.v. /a/) terwijl bij een hoge stand van de tong (b.v. bij een /ii of een /el) de
corresponderende toonhoogte vaak hoger zal zijn. Horende sprekers kunnen ·
onafhankelijk van het type klinker toonhoogteveranderingen produceren, terwijl dove
sprekers vaak problemen hebben met de toonhoogteregulatie bij de zogenaamde hoge
klinkers.
3 Sommige prelinguaal dove kinderen (nl. 5-10% van alle doven) hebben zo
weinig hoorresten, dat geluiden alleen nog maar als vibraties kunnen worden
waargenomen. Deze zogenaamde totaal-doven of vibratie-doven kunnen dus geluiden
alleen maar waarnemen door ze te voelen. Ze kunnen alleen maar harde, lage tonen
waarnemen; veel componenten van spraak zijn in het geheel niet toegankelijk. Dit
beperkt de mogelijkheden in de training van de intonatievaardigheid van deze groep
doven aanzienlijk, aangezien de perceptieve mogelijkheden nogal beperkt zijn. In het
hier beschreven curriculum wordt het onderwijsaanbod voor deze specifieke groep
·
dove kinderen niet verder gedifferentieerd.
4 Het is vanzelfsprekend dat het leren intoneren een integraal onderdeel van het
curriculum dient te zijn. Dit betekent dat het verbeteren van de intonatievaardigheid
niet alleen aandacht moet krijgen in de reguliere spreeklessen, maar bijvoorbeeld ook
aan de orde moeten komen tijdens muziek- en taallessen. Zo kan tijdens formele en
informele hoortrainingen het leren percipieren van toonhoogtecontouren centraal
staan. Hierbij wordt gestart met ver uit elkaar liggende contouren en vervolgens het
contrast steeds kleiner gemaakt. Tijdens de reguliere muzieklessen kunnen we ook
aandacht besteden aan het leren percipieren van toonhoogte aan de hand van allerlei
oefeningen met bijvoorbeeld het blaasorgel en de melodica. Die zijn ook geschikt voor
allerlei productie-oefeningen.
5 Constante toonhoogtecontouren zijn toonhoogtecontouren die geen sterke
intentionele toonhoogteveranderingen bevatten. Deze constante toonhoogtecontouren
worden geproduceerd op een aangehouden klinker of op ej:!n lettergreep van de
structuur VC (V=Vocaal, C=Consonant), CV of CVC.
6 Bij de punthoed vallen de stijging en de dating op dezelfde lettergreep: de
toonhoogte stijgt aan het begin van de lettergreep die het accent draagt, en daalt
onmiddellijk daarna. De platte hoed bestaat uit een vroege toonhoogtestijging en een
late toonhoogtedaling op een latere lettergreep. De stijging valt vaak op de op een na
laatste en de dating op de laatste geaccentueerde lettergreep. Aangezien de punth9ed
de meest voorkomende realisatie van een toonhoogteaccent in het Nederlands is, geven
we daaraan de meeste aandacht in dit curriculum.
7 In het verleden werd op het Instituut voor Doven het zogenaamde echo-apparaat
gebruikt voor 'de verlate auditieve zelfcontrole'. Het echo-apparaat is een apparaat
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waarbij tussen de microfoon en een koptelefoon (die beide aangesloten zijn op een
spraakversterker) een magnetische band is ingeschakeld, waardoor bet kind zichzelf
kan terug beluisteren op de band. Omdat dit gebeurt zonder tegelijk te spreken en
zonder spraakafzien, kan de leerling zichzelf goed controleren en bet eigen spreken
vergelijken met bet spreken van de leerkracht.
Een ander apparaat dat mogelijkheden tot 'verlate auditieve zelfcontrole' biedt en
dat ook in bet vreemde-talenonderwijs gebruikt wordt, is de zogenaamde LanguageMaster. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kartonnen kaarten waarop een stripje
geluidsband is aangebracht. Door de kaart in de Language-Master te steken, een soort
eenvoudige recorder, hoort de leerling een iinnetje, een aantal losse woorden of een
enkel los woord en krijgt hij of zij tegelijkertijd visuele informatie over bet gesprokene
in de vorm van bijvoorbeeld zinnetjes of plaatjes die zijn afgebeeld op de kartonnen
kaartjes. De imitatie van de leerling kan op een tweede spoor op de kaart worden
opgenomen en opnieuw worden afgeluisterd.
8 De dove leerling moet gestimuleerd worden de eigen spraakuitingen kritisch waar.
te nemen. Dit volgt uit bet principe dat bet kind na verloop van tijd spraak uit de
omringende wereld moet imiteren. Dit kan niet als bet de eigen spraakproductie niet
waameemt. Ook een horend kind reageert aanvankelijk primair op zijnlhaar eigen
geluidsbeleving; dit stimuleert bet kind veel meer dan de geluidsgeving van de mensen
die rondom hem of haar praten. Op basis van de eigen geluidsbeleving gaat bet kind
pas de volwassene imiteren. Ook de dove leerling moet ons leren imiteren door steeds
meer van zijn of haar eigen geluid bewust te worden. Wanneer kinderen toch niet tot
een goede imitatie in staat zijn, ligt de oorzaak hiervoor waarschijnlijk in bet feit dat
deze kinderen zichzelf niet goed kunnen waamemen en dus zichzelf ook niet goed
controleren kunnen. De zelfcontrole, dat wil zeggen de zelfwaameming van eigen
spreekbewegingen met bun 'hoorbaar, vibratief en tastbaar effect, is dus van groot
belang' (Van Uden, 1989).
9 Als een leerling moeite heeft bij bet produceren van een toonhoogtestijging,
verdient bet aanbeveling hem of haar te vragen een punthoed te maken en te stoppen
op bet moment dat de stijging is ingezet.
10 Indien de leerling bet oefenprogramma zoals beschreven in de .hoofdstukken 3,
4 en 5 met succes wil doorlopen, is bet noodzakelijk dat hij of zij aan een aantal
basisvoorwaarden voldoet. In de eerste plaats moet de leerling een diversiteit aan
spraaklanken kunnen genereren. In de tweede plaats moet hij of zij in staat zijn een
rijtje van drie lettergrepen, resulterend in een (nonsens) woord, te produceren zonder
tussendoor opnieuw adem te halen. Dit wijst op een adequate beheersing van de
ademstroom. Ook moet de leerling een aangehouden klinker of een rijtje lettergrepen
kunnen produceren. In de vierde plaats moet hij of zij in staat zijn een symbolische
representatie van toonhoogte te begrijpen. Tot slot moet de leerling adequaat kunnen
reageren op perceptieve informatie.
11 Om tot een correcte beoordeling van bet intonatieprobleem te komen is bet
soms noodzakelijk een spraakopname te maken. Dit kan een vrije spraakopname zijn,
maar ook een opname van een specifieke set woorden of zinnen. Met behulp van zo'n
opname kan specifieke informatie ingewonnen worden, bijvoorbeeld over de vraag of
bepaalde intonatieproblemen alleen bij bepaalde spraaksegmenten voorkomen.
Aanvullende informatie kunnen we verzamelen door bet verrichten -van
toonhoogtemetingen aan bet acoustisch signaal, eventueel m.b.v. de Module Pitch van
·
de Intonatiemeter (Derksen & Kaufholz, 1993).
12 De oefeningen zoals die bij klinkers worden uitgevoerd zijn wel geschikt bij de
nasalen (Im/, In/, In/), maar niet bij de plofklanken.
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13 Het aanbrengen van accenten op woordniveau of zinsniveau vereist, dat de
leerling een uiting bestaande uit minimaal twee woorden kan produceren (bijvoorbeeld
een uiting bestaande uit een zelfstandig naamwoord en een werkwoord).
14 Het produceren van punthoedpatronen is de meest geschikte wijze om accent te
verlenen aan een woord in een zin of aan de lettergreep van een woord. Het
produceren van punthoedpatronen moeten we dan ook zoveel mogelijk bekrachtigen.
Het gebruik van duuraccenten en dynamische accenten moeten we stimuleren. Echter:
de productie van punthoedpatronen blijft de doelstelling. Bij spraakmateriaal waarin
stemloze ploffers en stemloze fricatieven voorkomen zullen de
toonhoogteveranderingen minder prominent aanwezig zijn dan bij half-klinkers.
We moeten erop letten dat de leerling bij het spreken van een meerlettergrepig
woord de juiste lettergreep accentueert. Voor kinderen die hardnekkig de klemtoon op
de verkeerde lettergreep leggen werd in het verleden het zogenaamde
'klemtoonlampje' ontwikkeld. Op de 'telefoon' van de spraakversterker wordt een
neonlampje aangeschakeld dat stroom krijgt toegeleverd door een radiobuis. In het
lampje flitst een lichtstraal op, steeds hoger naarmate door de microfoon meer geluid
wordt toevoerd. Het klemtoonlampje kan drie verschillende functies vervullen: (1) het
kind leren de klemtoon op de juiste lettergreep te leggen; (2) het kind te leren
bepaalde klinkers langer aan te houden; (3) het kind te leren de adem goed naar
'voren te werpen'. Een mogelijk nadeel van het gebruik van het klemtoonlampje is, dat
de aandacht voor de geluidswaameming kan afnemen.
Bij het inslijpen van de woordklemtoon moet hetzelfde woord een aantal keren
warden uitgesproken; bij het corrigeren leggen we de nadruk op een correcte
woordklemtoon. Eventuele andere spreekfouten moeten niet te veel belicht warden. In
dit verband is het gebruik van zogenaamde categorielijsten (d.w.z. lijsten met woorden
met de klemtoon op dezelfde lettergreep) en contrastlijsten (d.w.z. lijsten met
woorden waarvan de betekenis verandert als de klemtoon anders gepositioneerd wordt,
b.v. v66rkomen en voork6men) aan te bevelen. Het is noodzakelijk het woord in
verschillende contexten aan te bieden, zodat een flexibel gebruik van de
woordbetekenis tot stand komt. Let tevens op een goede ritmiek bij het 'uitspreken'
van het woord. Voorts moet men er op bedacht zijn, dat de. leerling het ritmisch
spreken ondersteunt door middel van bepaalde lichaamsbewegingen.
15 Indien tijdens een gesprek een meerlettergrepig woord aan de orde komt, moet
de lettergreep die het accent heeft, eruit gelicht te warden. Dit heeft twee voordelen: ( 1)
het is de voorbereiding om het gehele woord dat door de klemtoon beheerst wordt, te
zeggen; (2) op deze wijze leert het dove kind de klemtoon te maken en goed te leggen.
Wanneer een kind de klemtoon fout legt, is het isoleren van de beklemtoonde
lettergreep een uitstekend middel ter verbetering. Het is onverstandig een
onbeklemtoonde lettergreep eruit te lichten om bepaalde articulatiefouten te corrigeren
aangezien deze lettergreep dan onbedoeld mogelijk ook het accent gaat krijgen.
Tijdens de reguliere spreeklessen op het Instituut voor Doven in Sint-Michielsgestel
wordt de dove leerlingen geleerd accent te verlenen aan een woord door ofwel de.
klinker te verlengen als de beklemtoonde lettergreep een lange klinker bevat, of de
medeklinker die volgt op de klinker te 'verlengen' als de beklemtoonde lettergreep
een korte klinker bevat - bij een ploffer moet de afsluiting van de articulatieplaats even
gehandhaafd te warden - .
16 Meestal spreekt de leerkracht een zin of een woord voor en moet de leerling
aangeven uit hoeveel woorden de zin of uit hoeveel lettergrepen het woord bestaat.
Vervolgens wordt de leerling geYnstrueerd een bepaalde uiting te beluisteren en aan te
geven waar het accent valt, of om de zin met het correcte accent te spreken. Tevens
krijgt de leerling uitleg over de functie van bepaalde accenten. In dit verband spreken
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we van zogenaamde nieuwheidsaccenten en tegenstellingsaccenten. Ook de functie
van bepaalde accenten wordt de leerling duidelijk gemaakt en bet feit dat een zin
meerdere accenten kan hebben (namelijk een primair accent en een of meer secundaire
accenten).
17 Bepaalde toonhoogtebewegingen verlenen een grote opvallendheid aan de
lettergreep waarin ze optreden ('t Hart, Collier & Cohen, 1990). In dat geval spreekt
men van toonhoogte-accenten. Deze zijn van belang voor de realisatie van de
woordklemtoon en bet zinsaccent. Het is moeilijk om precies aan te geven hoe groot
deze veranderingen in toonhoogte moeten zijn om tot een lingui"stisch relevant accent
te leiden. Ook allerlei andere factoren zijn namelijk van invloed (o.a. de timing en de
duur van de toonhoogtebewegingen). Zo kunnen relatief kleine
toonhoogteveranderingen lingui"stisch relevant zijn. In onderzoekingen met lingui"stisch
relevante toonhoogtebewegingen worden waarden gevonden die varieren van 1.5
(Rietveld & Gussenhoven, 1981) tot 3 semitonen ('t Hart, 1981 ). Deze
toonhoogtebewegingen ofwel afwisselingen tussen relatief hoge en relatief lage
toonhoogtes treden niet abrupt op als toonhoogtesprongen en zijn niet sneller dan I
octaaf/sec. De duur van sommige toonhoogtewegingen is echter zo kort (namelijk
ongeveer Ill 0 sec.), dat ze op een toonhoogtesprong gaan lijken. Bij bet realiseren van
zo'n toonhoogtebeweging verdient bet dan ook aanbeveling bet maken van zo'n
toonhoogtesprong na te streven. De betrekkelijke traagheid waarmee de commando's
aan de stembanden vervolgens worden uitgevoerd zorgt er dan voor, dat de als
toonhoogtesprong bedoelde toonhoogteverandering resulteert in een snelle
toonhoogtebeweging.
De toonhoogtebewegingen voor bet Nederlands kunnen verschillen wat betreft de
afstand tussen hoog en laag die overbrugd wordt (deze z.g. excursiegrootte varieert
namelijk van 2 semitonen tot I octaaf (=12 semitonen)), de richting (stijging of
daling), de plaats (d.w.z. vroeg of laat t.o.v. de klinkerinzet) en de snelheid waarmee de
toonhoogte-afstand overbrugd wordt (snelle of langzame stijgingen of dalingen). Er
zijn echter geen absolute waarden te geven waaraan ieder van deze aspecten moet
voldoen om lingui"stisch relevant te zijn. Op grond van deze kenmerken kunnen de
toonhoogtebewegingen in de Nederlandse intonatie gecategoriseerd worden in
minstens een vijftal verschillende soorten to-onhoogtestijgingen en een vijftal
verschillende soorten toonhoogtedalingen. Sommige van deze stijgingen en dalingen
zijn accentverlenend, andere niet (Collier & 't Hart, 1978). In een zin kan op
verscheidene lettergrepen steeds een toonhoogtebeweging voorkomen. Het is echter
ook mogelijk dat binnen een lettergreep twee of drie toonhoogtebewegingen
gecombineerd worden.
Aaneenschakelingen van toonhoogtebewegingen vormen zogenaamde
toonhoogtecontouren. Sommige combinaties van toonhoogtebewegingen zijn echter in
strijd met de grammatica van de Nederlandse intonatie. Zo kunnen bijvoorbeeld twee
stijgingen die !open van de lage declinatie naar de hoge declinatie, niet na elkaar
voorkomen zonder dat er een toonhoogtebeweging in de omgekeerde richting tussen
zit.
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