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“Repetitor”, een oefenprogramma voor de uitspraak van het Nederlands. 
 
 
 
Samenwerking 
CLST: Contactpersoon Henk van den Heuvel 
TU Delft: Contactpersoon Alied Blom  
 
 
 
Doel 
Het ontwikkelen van een bij het talenonderwijs inzetbaar computerprogramma Repetitor, 
waarmee anderstaligen zelfstandig kunnen oefenen op de uitspraak van het Nederlands.  
Doelgroep 
Repetitor is bedoeld voor iedereen die elementaire problemen met de uitspraak heeft, zowel 
beginners als gevorderden. 
Relevantie 
Bij alle software die het talenleren ondersteunt ontbreekt het tot dusver aan een  
oefenprogramma dat voor de leerder bruikbare feedback geeft op uitspraakfouten. Met Repetitor 
willen we in die leemte voorzien. Het programma verwerkt en geeft feedback op nagesproken 
tekst. Dit in tegenstelling tot bestaande uitspraakoefenprogramma’s in het veld Nederlands als 
Tweede Taal, die feedback geven op spontane spraak. Aangezien dit iets is wat met de huidige 
stand van de spraaktechnologie nog niet goed mogelijk is, vertonen bestaande programma’s 
ernstige problemen. Een werkelijk efficiënt werkend uitspraakoefenprogramma betekent een 
noviteit in het veld. De TU Delft waar de spraakmakende “Delftse Methode” voor talenonderwijs is 
ontwikkeld  kan daarmee opnieuw bijdragen aan de verbetering van het talenonderwijs. 
Didaktisch nut: Repetitor stelt de anderstalige in staat zelfstandig op de uitspraak te oefenen, 
zonder dat er een corrigerende docent aan te pas hoeft te komen. Het programma levert hiermee 
een essentiële aanvulling op de bestaande programmatuur van De Delftse Methode Nederlands 
voor Buitenlanders, dat als belangrijkste doelstelling heeft, de cursist in staat te stellen tot 
zelfwerkzaamheid.  
Ruimere bruikbaarheid: De programmatuur van Repetitor is in principe ook bruikbaar voor 
andere talen, zodat het een instrument zou kunnen worden in het Vreemde-talenonderwijs. 
Onderzoeksmogelijkheden: Op basis van registraties van de verrichtingen van de gebruikers 
biedt Repetitor ampele mogelijkheden tot onderzoek naar en publicaties over de knelpunten bij 
het aanleren van een goede uitspraak bij anderstaligen, en naar de invloed van een verbeterde 
uitspraak op de taalvaardigheid in het algemeen. 


