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Inleiding 

De spraak van prelinguaal, dove sprekers kenmerkt zich meestal door een sterk afwijkende 
intonatie. De spreektoonhoogte is bijvoorbeeld veelvuldig te hoog bij deze sprekers en 
linguYstisch relevante toonhoogtebewegingen zijn veelal afwezig hetgeen resulteert in 
toonhoogtecontouren die als monotoon worden ervaren. Andere dove sprekers daarentegen 
produceren regelmatig extreem grote toonhoogtebewegingen waardoor soms ten onrechte 
accenten verleend worden. Deze onjuiste productie van toonhoogte en toonhoogtecontouren kan 
nadelige gevolgen hebben voor de stemkwaliteit en de spraakverstaanbaarheid. Het verbeteren 
van de intonatie van een dove spreker kan de spraakverstaanbaarheid aanzienlijk verhogen, met 
name indien de segmentele aspecten van de spraak adequaat worden geproduceerd. 

Het is moeilijk voor een prelinguaal dove spreker te leren de spreektoonhoogte adequaat te 
reguleren. In de eerste plaats omdat deze mogelijk onvoldoende toegang heeft tot de auditieve 
prikkels die relevant zijn voor toonhoogtewaarneming. In tweede plaats spelen tactiele en 
proprioceptieve feedback nauwelijks een rol bij het sturen van de toonhoogte. In de derde plaats 
worden toonhoogte-veranderingen met name gestuurd door wijzigingen in stembandtrilling. Dit 
leidt ertoe dat het niet mogelijk is door visuele aanwijzigingen de dove spreker duidelijk te 
maken wat toonhoogte is; de toonhoogte waarmee men spreekt is immers niet zichtbaar. Een 
van de problemen van het reguliere spreekonderwijs aan dove kinderen is dan ook de dove 
leerling duidelijk te maken wat toonhoogte is. Bovendien is het moeilijk aan te geven op welke 
wijze toonhoogteveranderingen gereguleerd kunnen worden. Toonhoogte heeft geen direct 
visueel correlaat met uitzondering van de beweging van de larynx bij sprekers die een 
opvallende Adam's appel hebben. Het geven van visuele aanwijzingen over de manier waarop 
gepaste toonhoogtebewegingen gerealiseerd kunnen worden, is dus niet of nauwelijks mogelijk. 
Met andere woorden het verstrekken van procesinformatie is niet mogelijk. Wei is het mogelijk 
de leerling tijdens of na het produceren van een uiting aanvullende informatie te verstrekken 
over het spreekproduct, in casu de toonhoogte. Dit kan bijvoorbeeld geschieden met behulp van 
systemen die aanvullende informatie via het visuele kanaal verstrekken over het spreekproduct, 
in casu de spreektoonhoogte. Objectief en zonder uitstel kan dus aanvullende informatie over de 
toonhoogte verstrekt worden. Deze informatie kan niet alleen gebruikt worden om de leerling 
bewust te maken van het concept toonhoogte maar kan ook gebruikt worden voor het leren 
produceren van bepaalde toonhoogtebewegingen. Hierbij moet de leerling relaties leren leggen 
tussen de gevisualiseerde toonhoogtecontour en de 'mechanismen' die verantwoordelijk zijn 
voor de productie van toonhoogte. 

Het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO, Eindhoven) heeft, in samenwerking met het 
Instituut voor Doven (IvD, Sint-Michielsgestel), de Intonatiemeter ontwikkeld, een systeem dat 
visuele terugmelding over de toonhoogtecontour van een uiting verstrekt op het beeldscherm 
van een computer. Hierbij wordt de toonhoogtecontour niet direct afgebeeld als een reeks ruwe 
toonhoogtemetingen maar vindt een nabewerking plaats waarbij de gevisualiseerde 
toonhoogtecontour in vereenvoudigde vorm wordt weergegeven. Het blijkt namelijk dat 
onbewerkte toonhoogtecontouren moeilijk te interpreteren zijn, zelfs voor deskundigen op het 
gebied van het intonatie-onderzoek. Dit heeft twee oorzaken. In de eerste plaats bevat natuurlijke 
spraak een groot aantal spraakklanken die geen toonhoogte bezitten, namelijk de stemloze 
medeklinkers, zoals de f, s, t, k en de p. De onbewerkte toonhoogtecontour bevat op deze 
plekken onderbrekingen die in strijd zijn 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 
waarneembaar zijn. In de onbewerkte toonhoogtecontouren kunnen zij de wel hoorbare en 
perceptief relevante toonhoogtebewegingen versluieren. Hierdoor is de grof weergegeven 
toonhoogtecontour moeilijk te interpreteren. Daarom heeft het Instituut voor Perceptie 
Onderzoek in samenwerking met het Instituut voor Doven een systeem ontwikkeld, genaamd de 
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Intonatiemeterl, dat visuele terugmelding verstrekt 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 gelnterpoleerd, en de contour wordt gereduceerd tot een zo klein 
mogelijk 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. 

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 terugmelding bet toonhoogteverloop te leren controleren. Deze 
informatie werd vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van de lntonatiemeter. Tevens 
is in bet kader van dit project een curriculum voor intonatietraining van prelinguaal dove 
kinderen2 samengesteld en een test ontwikkeld voor bet meten van de intonatievaardigheid van 
dove kinderen. Deze intonatietest is een bewerking c.q. vertaling van een reeds bestaande 
Amerikaanse test de z.g. Fundamental Speech Skills Test (FSST)3. Twee verschillende versies 
werden ontwikkeld namelijk een voor jonge kinderen (5 tot 14 jaar) en een voor oudere 
kinderen en volwassenen4. Dit rapport bevat achtereenvolgens: 

a. Een korte, algemene instructie voor de afname van de test (p. 4 ). 

b. Taakgebonden instructies (p. 5-13). 

c. De intonatietest voor jonge kinderen (p. 14-21). 

d. De intonatietest voor oudere kinderen en volwassenen (p. 22-28). 

e. Instructiebladen ter ondersteuning van de testafname (p. 29-40). 

1 Voor een gedetailleerde beschrijving van de Intonatiemeter wordt verwezen naar: Spaai, G.W.G., Storm, A., 
Hermes, D.J. (1993). A visual display system for the teaching of intonation to deaf persons: Some preliminary 
findings. Journal of Microcomputer Applications, 16 (3), p. 277-286. 

2 Spaai, G.W.G. & Derksen, E.S. (in voorbereiding). Curriculum Intonatietraining van Dove K.inderen. 

3 Levitt, H., Youdelman, K. & Head, J. (1990). Fundamental Speech Skills Test (PSST). Colorado: Resource 
Point Incorporation. 

4 Normeringsgegevens ontbreken. Echter: normeringsgegevens bij de Amerikaanse test zijn wel voorhanden. 
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A. Afname Intonatietest 

1. Doel 
De belangrijkste doelstelling van deze test is de intonatievaardigheid van een dove spreker te 
bepalen. Daamaast worden adembeheersing en articulatievaardigheid getest. 

2. Afname-Regels 
a. De test wordt op een rustige plaats met een normale, goede verlichting af genomen. 

b. Ga tegenover de proefpersoon zitten. 

c. Voor de afname legt U bet testmateriaal gereed. Dit moet op een zodanige wijze geschieden 
dat de proefpersoon bet oefenmateriaal niet kan inzien. Ook zorgt U voor een stopwatch en 
een scoringsformulier. 

d. Met een paar inleidende woorden geeft U de proefpersoon de kans om aan de ongewone 
testsituatie te wennen. 

e. Start ieder onderdeel van de test met de hieronder aangegeven instructies.ledere opdracht 
mag, indien noodzakelijk, 1 keer herhaald worden. Gebruik hierbij indien nodig onder 
andere de instructiebladen en gestes. De drie toonhoogte-categorieen worden aangeduid 
conform de wijze waarop dit gebeurt tijdens de reguliere spreeklessen. 

f. Tijdens de afname van de test wordt de geschiktheid van de spraakproductie beoordeeld en 
geregistreerd op een score-formulier. Tevens worden audio-opnames gemaakt van de 
spraakuitingen van de proefpersoon teneinde de betrouwbaarheid van de scoring te verhogen. 
De Intonatiemeter wordt gebruikt voor bet verzamelen van meer objectieve gegevens met 
betrekking tot onder andere spreektoonhoogte en variaties in spreektoonhoogte. 

3. Scoring 
a. Tijdens de afname van de test: 

lndien respons correct: omcirkel een 1 of 2; 
lndien respons incorrect: omcirkel een 0 en/of anders indien aangegeven; 
lndien geen respons: niets invullen. 

b. Differentiatie voor vijf verschillende aspecten: 
1. Adembeheersing: Onderdeel A, B, C en D. 
2. Productie van Klinkers en Medeklinkers: Onderdeel A, B, E en F. 
3. Spreektoonoogte-controle: Onderdeel G, H, I, Jen K. 
4. Toonhoogtebewegingen op Klinkers en Lettergrepen: Onderdeel I en J. 
5. lntonatiepatronen in woorden, zinnen en spontane spraak: Onderdeel H, Ken L. 
Tel voor ieder onderdeel afzonderlijk bet totaal aantal goede responsies. 
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B. Taakgebonden Instructies 

A. Aan2ehouden Klinker aa Produceren (Productievaardi2heid) 
Doel: De beheersing van de ademstroom tijdens het spreken en het ademhalen wordt 

getest. De duur, intensiteit en kwaliteit van een uiting wordt beoordeeld. 
Taak: Zo lang mogelijk een aa 'produceren' zonder tussendoor opnieuw adem te 

halen. Tijdens het stemgeven maakt de proefleider een ondersteunende 
beweging met de hand. De duur van de uiting kan bovendien gevisualiseerd 
worden door een lijnstuk op papier te tekenen. 

Instructie: "Spreek een aangehouden aa zo lang mogelijk en zonder tussendoor adem te 
halen". 

Beoordeling: Duur. Aantal seconden dat een klinker met voldoende kwaliteit/intensiteit is 
geproduceerd. 
lntensiteit. Geef aan of er hard, zacht of acceptabel gesproken wordt. 
Kwaliteit van de Stemgeving. De klinkerproductie is voldoende indien deze 
met voldoende kwaliteit is geproduceerd. lndien de kwaliteit van de 
stemgeving onvoldoende is geef dan aan of deze schor, gespannen, bees 
gevoileerd of diplofoon is. lndien geen van deze kwalificaties van toepassing 
is beschrijf dan de stem van de proefpersoon met een paar woorden. 
Nasaliteit. Geef aan of er sprake is van nasaliteit: geen nasaliteit (1 ), enigszins 
nasaal (0), storend (0), open (0), gesloten (0). 
Toonhoogte. Geef aan of er sprake is van een acceptabele spreektoonhoogte 
(1), te hoge spreektoonhoogte (0), te lage spreektoonhoogte (0), of 'pitch 
breaks' (0). 

B. Spontaan van 1 tot 10 Tellen (Productievaardi2heid) 
Doel: De controle van de ademstroom tijdens het spreken wordt getest. Bovendien 

wordt de 'klinker range' en de controle van de spreektoonhoogte bij het 
uitvoeren van een 'vertrouwde fonetische taak', onderzocht. 

Taak: De proefpersoon wordt ge1nstrueerd van 1 tot 10 te tellen op een uitademing. 
De proefleider telt van 1 tot 10. Eerst op een incorrecte manier door tussendoor 
adem te halen en vervolgens op de juiste manier. Geef het verschil tussen beide 
duidelijk aan. De proefleider moet een ondersteunende beweging met de 
handen maken om aan te geven dat er tussendoor niet/wel opnieuw adem 
gehaald wordt. 

lnstructie: "Tel van 1tot10 op een uitademing d.w.z. zonder tussendoor opnieuw adem 
te halen". 

Beoordeling: Getal. Geef het getal aan tot waar de proefpersoon gekomen is zonder 
tussendoor opnieuw adem te halen (Orie categorieen: < 4; 4-8; >8). Het exacte 
aantal moet tussen haakjes vermeld worden. 
Klinker Range. Bij het tellen van 1 tot 10 worden zes verschillende 
klinkers geproduceerd. Geef aan of er 5 of 6 verschillende klinkers ('goed'), 3 
of 4 verschillende klinkers ('gemiddeld') of 0, 1 of 2 verschillende klinkers 
('zwak') werden geproduceerd. 
Gemiddelde Spreektoonhoogte. Beoordeel of de spreektoonhoogte waarmee 
gesproken wordt overeenkomstig de leeftijd en het geslacht van de spreker is. 
'Pitch Breaks'. Beoordeel of er plotselinge, sterke, ongewilde, opvallende 
veranderingen in toonhoogte optreden tijdens het spreken. 
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C. 'Cyclisch' Tellen (Productievaardigheid) 
Doel: Nagaan in boeverre de bebeersing van de ademstroom adequaat is. 
Taak: Vraag de proefpersoon 'cycliscb' van 1tot3 te tellen zonder tussendoor adem 

te balen (1,2,3; 1,2,3; 1,2,3; 1,2,3 etc.). De proefpersoon wordt ge'instrueerd 
zo vaak mogelijk van 1 tot 3 te tellen zonder tussendoor opnieuw adem te 
balen. Deze taak wordt alleen voorgelegd aan de oudere kinderen of 
volwassenen. De proefleider illustreert de taak door de taak eerst op incorrecte 
wijze en vervolgens op correcte wijze uit te voeren. Het verschil tussen beide 
moet duidelijk aangegeven worden door een ondersteunende beweging met 
de banden te maken. 

lnstructie: "Tel zo vaak mogelijk als je kunt van 1 tot 3 zonder tussendoor opnieuw adem 
te halen. Dus niet (1; 2; 3) pauze (1; 2; 3) maar (1; 2; 3) (l; 2; 3) etc." 

Beoordeling: Ga na in boeverre er pauzes ingelast worden bij bet uitspreken van de 
successieve sequenties. Geef bovendien aan hoeveel sequenties er gesproken 
zijn zonder tussendoor opnieuw adem te balen. Achtereenvolgens de volgende 
categorieen worden biertoe gebruikt: 1, 2, 3, >3. Noteer bet exacte aantal 
tussen baakjes. 

D. E. en F. Ademstroombeheersing en Articulatie in Lettergrepen 
(Productievaardigheid) 

Doel: Nagaan in boeverre de ademstroom adequaat beheerst wordt bij de productie 
van lettergrepen. Voorts kan worden nagegaan in hoeverre de proefpersoon in 
staat is het velum adequaat te sturen bij het spreken van nasale en niet-nasale 
klanken. 

Taak: Een aantal keer in opeenvolging een reeks lettergrepen uitspreken zonder 
tussendoor opnieuw adem te halen. De taakuitvoering kan ondersteund worden 
door: 
a.Het testmateriaal op papier aan te bieden teneinde het verschil tussen volledig 
stemhebbend en niet-volledig stemhebbend aan te geven; 
b. Het gebruik van klankondersteunende gebaren. 

Instructie: a. Voor oudere kinderen/volwassenen: "Spreek deze reeks lettergrepen uit 
zonder tussendoor opnieuw adem te halen." 
b. Voor kinderen: "Ik spreek iets voor en dan moet jij dat naspreken. Let maar 
op en probeer de lettergreep zo vaak mogelijk te herhalen." 

Beoordeling Ademstroombeheersing (D ). Tel het aantal correct gesproken lettergrepen. Dat 
will zeggen bepaal het aantal lettergrepen waarbij de klinker en de medeklinker 
correct wordt uitgesproken. Scoring geschiedt in een drietal categorieen 
namelijk: <5; 5-10; > 10. Noteer het exacte aantal tussen haakjes. 
Beoordeling van de Klinker en de Medeklinkers (E en F). Geef aan of de 
kwaliteit van de geproduceerde klinker c.q. medeklinker voldoende ( 1 
Acceptabel) of onvoldoende is (0 Niet Acceptabel). De klinkerkwaliteit 
wordt beoordeeld en de bijbehorende medeklinker wordt op verstaanbaarheid 
beoordeeld. Hieronder staan de testitems vermeld. 

D. Adembeheersing E. Klinkers F. Medeklinkers 
1. baa aa b 
2. waa aa w 
3. faa aa f 
4. aa-m-aa-m aa m 
5. aa-n-aa-n aa n 
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G. Spreektoonhooa:te in Letter2repen (Spreektoonhooa:te) 
Doel: Testen in boeverre er niet-bedoelde, opvallende toonboogtebewegingen op 

lettergrepen geproduceerd worden en in boeverre deze 'gerelateerd' zijn aan de 
aanwezigheid van bepaalde klinkers. 

Taalc Een aantal keer in successie dezelfde syllabe uitspreken of een syllabe in 
combinatie met een andere syllabe een aantal keer in successie uitspreken. In 
beide gevallen mag de spreker tussendoor niet opnieuw ademhalen. Ondersteun 
de taak (eventueel) door het gebruik van kaartjes dat wil zeggen presenteer de 
lettergrepen op papier en vraag de proefpersoon deze uit te spreken met een 
gelijk accent op alle lettergrepen en met een 'stabiele' spreektoonhoogte. Bij bet 
uitspreken van de reeks lettergrepen mag tussendoor niet opnieuw adem gebaald 
worden. 

lnstructie: a. Voor oudere kinderen/volwassenen: "Spreek deze reeks lettergrepen uit 
zonder tussendoor opnieuw adem te balen." 
b. Voor kinderen: "lk spreek iets voor en jij moet dat naspreken. Let op dat je 
niet tussendoor ademhaalt. Dus niet ... maar ... " 

Beoordeling: Beoordeel of de lettergrepen met een stabiele spreektoonboogte worden 
geproduceerd (Oordeel 1 ), met een normale spreektoonhoogte worden 
geproduceerd (Oordeel 1), met een te boge spreektoonboogte worden 
geproduceerd (Oordeel 0), met een te lage spreektoonboogte worden 
geproduceerd (Oordeel 0) of dater 'pitch breaks' optreden (Oordeel 0). Let op: 
combinaties van voorgenoemde beoordelingen zijn mogelijk. Hieronder staan de 
testitems vermeld. 
1. baabaabaabaabaabaa 
2. baabiebaabiebaabie 
3. baaboebaaboebaaboe 
4. faafaafaafaafaaf aa 
5. faafiefaafiefaafie 
6. faafoefaaf oefaaf oe 

H. Spreektoonhoo1:te in Woorden (Spreektoonhooi:te) 
Doel: Testen in boeverre er niet-bedoelde, opvallende toonhoogtebewegingen 

geproduceerd worden bij bet uitspreken van eenlettergrepige en meerlettergrepige 
woorden en in hoeverre deze gerelateerd zijn aan bepaalde letterklanken. 
Bovendien wordt de gemiddelde spreektoonhoogte beoordeeld. Het testmateriaal 
verschilt voor de beide versies vap de intonatietest (zie onderdeel Beoordeling). 

Taak: Het woord wordt in geschreven vorm of in de vorm van een afbeelding 
aangeboden aan de proefpersoon en deze wordt vervolgens gevraagd bet 
(bijbeborende) woord uit te spreken. Iedere spreker dient bet woord twee maal 
uit te spreken. (Hieraan voorafgaand wordt getest of: (1) de proefpersoon alle 
plaatjes als zodanig kan identificeren; (2) de woordbetekenis bekend is bij de 
betreffende proefpersoon). 

lnstructie: a. Voor oudere kinderen/volwassenen: "lk laatje zo meteen een woord zien enjij 
moet dat woord dan naspreken. Eerst dit woord ... En nu dit woord ... " 
b. Voor kinderen: "lk laat je zo meteen een plaatje zien en jij moet zeggen wat je 
op dat plaatje ziet. Hier zie je bijvoorbeeld een plaatje met een ... Kun jij vertellen 
wat je bier ziet. .. en bier ... " 

Beoordeling: Spreektoonhoogte. Spreektoonboogte wordt beoordeeld als: acceptabel (1): 
indien de spreektoonboogte in overeenstemming is met het geslacbt en de leeftijd 
van de spreker; te laag (2): indien de spreektoonhoogte lager is dan op grond van 
de leeftijd en bet geslacbt van de spreker mag worden verwacbt; te boog (3): 
indien de spreektoonhoogte hoger is dan op grond van de leeftijd en bet geslacht 
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van de spreker zou mogen worden verwacht, 'pitch breaks' (4): indien er 
plotselinge, opvallende, niet-bedoelde veranderingen in spreektoonhoogte 
optreden. Voorts wordt de beoordelaar geacht het gesprokene te transcribreren. 
Tot slot worden met behulp van de Intonatiemeter gegevens verzameld over de 
spreektoonhoogte (Fo). 
De meerlettergrepige woorden worden daamaast beoordeeld op: 
Aantal lettergrepen. Geef aan of het correcte aantal lettergrepen wel (1 Ja) of niet 
(0 Nee) is geproduceerd. 
Accent. Geef aan of het woordaccent correct is gerealiseerd. Indien dit wel het 
geval is codeer 1 en indien dit niet het geval is codeer een 0. Wijzigingen in 
duur, luidheid en toonhoogte kunnen een bijdrage leveren aan de realisatie van 
het accent. Meestal leveren al deze cues een bijdrage aan de realisatie van het 
accent. Toonhoogteverandering is echter van primair belang. In sommige 
gevallen gebruikt de spreker slechts een van deze cues. Registreer welke van 
deze cues een rol spelen bij de realisatie van het woordaccent. 
Toonhoogtecontour. Gana hoe woordaccenten zijn gerealiseerd. Met andere 
woorden er moet worden aangegeven of opvallende toonhoogteveranderingen 
een bijdrage geleverd hebben aan de realisatie van het woordaccent. De testitems 
staan hieronder vermeld. Hieronder staan de testitems voor beide versies van de 
Intonatietest vermeld. 

Oudere KinderenN olwassenen: 
1. Das 
2. Schoen 
3. Drie 
4. Neus 
5. Oor 
6. Maan 
7. Rood 
8. Zon 
9. Jij 
10. Veer 
11. Wip 
12.Hek 
13.Muur 
14.Bus 
15. Kooi 
16.Boei 
17. Pijp 
18. Huis 
19.Kieuw 
20.Leeuw 
21.Blauw 
22.Baby 
23. Vandaag 
24.Moeder 
25. Ballon 
26.Bananen 
27. Aardbeien 
28.Meisje 

Jonge Kinderen 
1. Pop 
2. Bus 
3. Boom 
4. Vuur 
5. Beer 
6. Muis 
7. Au 
8. Leeuw 
9. Vis 
10. Fiets 
11.Neus 
12. Us 
13.Aap 
14.Poes 
15.Bal 
16.Bed 
17.Banaan 
18.Auto 
19.Ballon 
20. Kabouter 
21.Appel 
22. Paddestoel 
23.Konijn 
24. Olifant 
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I. Toonhooi:te en Toonhooi:tebewei:ini:en op Klinkers (lntonatie) 
Ia.Klinkers Produceren op een Constante Spreektoonhoogte 
Doe/: N agaan in hoeverre de proefpersoon in staat is een aangehouden klinker te 

produceren met een bepaalde spreektoonhoogte zonder tussendoor opnieuw 
adem te halen. 

Taak: De spreker wordt geYnstrueerd gedurende 3 sec. een bepaalde klinker met een 
normale, een lage of een hoge spreektoonhoogte te produceren. 
Achtereenvolgens de volgende klinkers worden hierbij gebruikt: aa, oe en ie. De 
proefleider doet de taak eerst voor waarna de proefpersoon geYnstrueerd wordt 
deze te imiteren. 

/nstructie: "Probeer de klinker ... zo Iang mogelijk (3 sec.) aan te houden op een 
normale (hoge, lage) spreektoonhoogte. Ik geef wel aan wanneer je moet 
stoppen. Ik spreek de klinker eerst voor en dan moet jij de klinker naspreken. 
Dus ik spreek bijvoorbeeld de klinker aa op een normale spreektoonhoogte uit. 
Probeer jij het nu maar. Ik geef wel aan wanneer je moet stoppen. Let op dat je 
niet te hard of te zacht spreekt." 

Beoordeling: Geef aan of de spreker wel ( 1 Ja) of niet (0 Nee) in staat was de taak correct uit 
te voeren. Vervolgens worden via de Intonatiemeter gegevens verzameld over de 
toonhoogte (Fo). 

lb. Repetities van Klinker op een Bepaalde Toonhoogte 
Dael: Nagaan in hoeverre de proefpersoon in staat is binnen een gestelde tijdslimiet 

een bepaalde spraakklank op een zelfde (hogenage/normale) toonhoogte een 
aantal keer in herhaling te produceren. 

Taak: Instrueer de proefpersoon een klinker drie keer op een dezelfde toonhoogte te 
laten uitspreken binnen de gestelde tijdslimiet van 1 sec. Het stimulusmateriaal 
bestaat uit de volgende klinkers: aa, oe en ie. De spreektoonhoogte waarop 
gesproken moet worden is achtereenvolgens: normaal, laag en hoog. Allereerst 
spreekt de proefleider een en ander voor waarbij dit visueel ondersteund wordt 
conform de wijze waarop dit tijdens de reguliere spreeklessen gebeurt. 
Vervolgens wordt de proefpersoon gevraagd het voorbeeld te imiteren. 

Instructie: "Probeer zo snel mogelijk drie keer achter elkaar de klinker ... met een normale 
(hogenage) spreektoonhoogte te spreken. Dus als ik bijvoorbeeld de klinker aa 
met een normale spreektoonhoogte spreek dan klinkt dat als volgt. ... Luister 
goed. Probeer jij dat ook maar eens. Let op dat je niet te hard of te zacht 
spreekt." 

Beoordeling: Geef aan of de proefpersoon wel (1 Ja) of niet (0 Nee) in staat was de taak 
correct uit te voeren. Vervolgens worden met behulp van de Intonatiemeter 
gegevens verzameld over de toonhoogte (F0). 

le. Eenvoudige Toonhoogtebewegingen op Klinkers 
Dael: Nagaan in hoeverre de preoefpersoon in staat is een toonhoogtebeweging te 

maken van laag naar hoog en van hoog naar laag. 
Taak: De proefpersoon wordt geYnstrueerd een geleidelijke toonhoogtebeweging te 

maken van laag naar hoog en van hoog naar laag. Achtereenvolgens de volgende 
klinkers worden hierbij gebruikt: aa, oe en ie. Allereerst spreekt de proefleider 
een en ander voor waarbij dit visueel ondersteund wordt conform de wijze 
waarop dit tijdens de reguliere spreeklessen gebeurt. Vervolgens wordt de 
proefpersoon gevraagd het voorbeeld te imiteren. 

Jnstructie: "Zo nu gaan we een beweging maken met onze stem van laag naar midden naar 
hoog. Let op dat je niet te hard of te zacht spreekt. Ik zal het eerste voordoen en 
dan moetjij het nadoen. Luister (en kijk) goed en let op ... En nujij ... " 

Beoordeling: Geef aan of de proefpersoon wel (1 Ja) of niet (0 Nee) in staat was de taak 
correct uit te voeren. Vervolgens worden via de Intonatiemeter objectieve 
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gegevens verzameld over de (spreek)toonhoogte (F0). 

Id. Toonhoogtesprongen op Klinkers 
Doel: Nagaan in hoeverre de proefpersoon in staat is toonhoogtesprongen te maken 

van laag naar naar midden naar hoog en van hoog naar midden naar laag. 
Taalc Vraag de proefpersoon toonhoogtesprongen te maken, van laag naar midden 

naar hoog en van hoog naar midden naar laag. Achtereenvolgens de volgende 
klinkers moeten hiertoe worden gebruikt: aa, oe en ie. Allereerst maakt de 
proefleider een toonhoogtebeweging op een klinker hetgeen visueel ondersteund 
wordt conform de wijze waarop dit tijdens de reguliere spreeklessen gebeurt. 
Vervolgens wordt de proefpersoon gevraagd dit voorbeeld te imiteren. Hierbij 
moet erop worden geacht dat de proefpersoon niet te hard of te zacht spreekt. 

lnstructie: "Zo nu gaan we sprongetjes maken met onze stem van laag naar midden naar 
hoog (of van hoog naar midden naar laag). Let op dat je niet te hard of te zacht 
spreekt. lk zal bet eerst voordoen en dan moet jij bet nadoen. Luister goed en let 
goed op. En nujij." 

Beoordeling: Geef aan of de proefpersoon wel (1 Ja) of niet (0 Nee) in staat was de taak 
correct uit te voeren. Vervolgens worden via de lntonatiemeter gegevens 
verzameld over de toonhoogte (F0). 

le. lntonatiepatronen op Klinkers 
Doel: N agaan in hoeverre een proefpersoon in staat is intonatiepatronen op klinkers te 

produceren. 
Taak: De proefpersoon zal worden gevraagd een aantal verschillende 

intonatiepatronen te produceren. Achtereenvolgens de volgende klinkers zullen 
hiertoe worden gebruikt: aa, oe en ie. Dit dient met een 'normale, luide en zachte 
stem' te gebeuren. Allereerst spreekt de proefleider een voorbeeld voor. Dit 
wordt visueel ondersteund conform de wijze waarop dit tijdens de reguliere 
spreeklessen gebeurt. Vervolgens wordt de proefpersoon gevraagd bet 
gesprokene te imiteren. 

Instructie: "lk maak een toonhoogtebeweging en dan moet jij die proberen na te doen. Let 
goed op ik doe hem eerst voor en dan moet jij hem nadoen. Let op ... En nu jij ... 
(Nu doe ik hetzelfde alleen spreek ik nu heel hard (zacht) Let op ... En nu jij ... )." 

Beoordeling: Geef aan of de proefpersoon wel (1 Ja) of niet (0 Nee) in staat was de taak 
correct uit te voeren. Vervolgens worden door middel van de Intonatiemeter 
'objectieve' gegevens verzameld over de spreektoonhoogte (F0) . 

.I. Toonhoo1:te en Toonhoo2tebeweW.n2en op Letter2repen (lntonatie) 
Ja. Eenvoudige Toonhoogtebewegingen op Lettergrepen 
Doel: N agaan in hoeverre een proefpersoon in staat is een eenvoudige 

toonhoogtebeweging op een lettergreep te maken van laag naar hoog (en 
andersom). 

Taalc De proefpersoon wordt geYnstrueerd een geleidelijke toonhoogtebeweging te 
maken van laag naar hoog en van hoog naar laag. Achtereenvolgens de volgende 
lettergrepen worden hierbij gebruikt: maa, mie, f aa en fie. Allereerst spreekt de 
proefleider een voorbeeld voor. De productie van dit voorbeeld wordt visueel 
ondersteund conform de wijze waarop dit tijdens de reguliere spreeklessen 
gebeurt. Vervolgens wordt de proefpersoon gevraagd bet voorbeeld te imiteren. 

Instructie: "Zo nu gaan we een toonhoogtebeweging van laag naar hoog (of van hoog naar 
laag) maken. Let op dat je niet te hard of te zacht spreekt. lk zal bet eerst 
voordoen en dan moet jij bet nadoen. Luister goed en let op ... En nu jij ... " 

Beoordeling: Geef aan of de proefpersoon wel (1 Ja) of niet (0 Nee) in staat was de taak 
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correct uit te voeren. Vervolgens worden via de Intonatiemeter gegevens 
verzameld over de spreektoonhoogte (F0) 

Jb. Toonhoogtesprongen op Lettergrepen 
Doe/: Nagaan in hoeverre een proefpersoon bepaalde toonhoogtesprongen kan 

produceren op lettergrepen. 
Taak: Vraag de proefpersoon toonhoogtesprongen te maken, van laag naar hoog en 

van hoog naar midden naar laag. Achtereenvolgens de volgende lettergrepen 
moeten hierbij worden gebruikt: maa, mie, faa en fie. Allereerst spreekt de 
proefleider het voorbeeld voor. Dit wordt visueel ondersteund conform de wijze 
waarop dit tijdens de reguliere spreeklessen gebeurt ( o.a. door bet maken van 
een omhoog en omlaag gaande beweging met de handen). Vervolgens wordt de 
proefpersoon gevraagd het voorbeeld te imiteren. Er moet op worden geacht dat 
de proefpersoon niet te hard of te zacht spreekt. 

Instructie: 'Probeer een toonhoogtesprong van laag naar midden naar hoog te maken (of 
van hoog naar midden naar laag). Let op dat je niet te hard of te zacht spreekt. 
Let goed op ik doe bet eerst voor en dan moet jij het nadoen. Luister goed en let 
op ... Spreek dezelfde lettergreep uit... (normaal, hoog en laag)." 

Beoordeling: Geef aan of de proefpersoon wel ( 1 Ja) of niet (0 Nee) in staat was de taak 
correct uit te voeren. Vervolgens worden door middel van de Intonatiemeter 
objectieve gegevens verzameld over de spreektoonhoogte (F0). 

Jc. Intonatiepatronen op Lettergrepen 
Dael: N agaan in hoeverre een proefpersoon in staat is intonatiepatronen op lettergrepen 

te produceren. 
Taak: De proefpersoon zal worden gevraagd een aantal verschillende 

intonatiepatronen te produceren op lettergrepen. Achtereenvolgens de volgende 
lettergrepen zullen hierbij gebruikt worden: maa, mie, faa, fie. Allereerst spreekt 
de proefleider een voorbeeld voor. De productie van het voorbeeld wordt visueel 
ondersteund conform de wijze waarop dit tijdens de reguliere spreeklessen 
gebeurt. Vervolgens wordt de dove spreker gevraagd bet voorbeeld te imiteren. 
Er moet op worden geacht dat de proefpersoon niet te hard of te zacht spreekt. 

Instructie: "Ik maak een toonhoogtebeweging door een aantal lettergrepen met verschillende 
toonhoogtes uit te spreken en dan moet jij proberen die na te doen. Let op dat je 
niet te hard of te zacht spreekt. Let op ik doe bet eerst voor en dan moet jij bet 
nadoen. Luister goed en nu jij ... " 

Beoordeling: Geef aan of de proefpersoon wel (1 Ja) of niet (0 Nee) in staat was de taak 
correct uit te voeren. Vervolgens worden door middel van de Intonatiemeter 
gegevens verzameld over de spreektoonhoogte (F0). 

K. Zinsaccent <Intonatie) 
Dael: Nagaan in hoeverre een proefpersoon in staat is lingui'stisch relevante 

toonhoogtebewegingen te produceren ( o.a. voor het verlenen van prominentie 
aan bepaalde woorden in een zin en bepaalde 'vraagzinnen' van een correcte 
toonhoogtecontour te voorzien namelijk een zogenaamde eindstijging). 

Taalc De proefpersoon zal worden gevraagd zinnen uit te spreken. Hiertoe wordt een 
woord of een zin op een kaartje aangeboden en de proefpersoon gevraagd dit uit 
te spreken. In de zinnen wordt het woord waarop het accent ligt gemarkeerd. 

Instructie: Voor oudere kinderen en volwassenen: "Ik laat je een zin zien en jij moet die zin 
dan uitspreken. Plaats bet accent op het woord dat onderstreept staat." 
V oor kinderen: "Ik spreek een zinnetje voor en jij moet proberen die zin zo goed 
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mogelijk na te spreken. Let goed op ... ". 
Beoordeling: Spreektoonhoogte. Beoordeel of de zinnen met een normale spreektoonhoogte 

worden gesproken (Oordeel 1), met een te hoge spreektoonhoogte worden 
gesproken (Oordeel 0), met een te lage spreektoonhoogte worden 
gesproken (Oordeel 0) of dater 'pitch breaks' optreden (Oordeel 0). 
Aantal lettergrepen. Geef aan of het correcte aantal lettergrepen wel (1 Ja) of niet 
(0 Nee) is geproduceerd. 
Accent. Geef aan of het zinsaccent correct is gerealiseerd. lndien dit wel bet 
geval is codeer 1 en indien dit niet bet geval is codeer een 0. Wijzigingen in 
duur, luidheid en toonhoogte kunnen een bijdrage leveren aan de realisatie van 
het accent. Meestal leveren al deze cues een bijdrage aan de realisatie van bet 
accent. Toonhoogteverandering is echter van primair belang. In sommige 
gevallen gebruikt de spreker slechts een van deze cues. Registreer welke van 
deze cues een rol spelen bij de realisatie van het zinsaccent. 
Toonhoogtecontour. Ga na hoe zinsaccenten zijn gerealiseerd. Met andere 
woorden er moet worden aangegeven of opvallende toonhoogteveranderingen 
een bijdrage geleverd hebben aan de reaJisatie van bet zinsaccent. De testitems 
staan hieronder vermeld. 
Verstaanbaarheid. Weinig verstaanbaar (O); nagenoeg de helft is 
verstaanbaar (1); nagenoeg alles is verstaanbaar (2). 
Luidheid. Acceptabel (1); te zacht (0); te hard (O); variabel (0). 
De testitems voor beide versies van de intonatietest staan hieronder vermeld. 

Oudere Kinderen/V olwassenen 
1 . Twee katten ? 
2. Eenkoe? 
3. De jongen. 
4. Zeven auto's. 
5. Geef me meer. 
6. Heb je het koud ? 
7. Ze ziet er gelukkig uit. 
8. Wilje nu gaan? 
9. Ronald speelt basketbal. 
10 Mijn moeder is thuis. 
11 Heet je Hetty ? 

L. Conversatie (Spontane Spraak) 

Jonge Kinderen 
1 . De bus is kapot. 
2. Gajemee? 
3. Mama is boos. 

Doe!: Nagaan in hoeverre de proefpersoon zijn of haar spreektoonhoogte correct 
controleert in spontane spraak. 

Taak: Ontlokken van spontane spraakuitingen door de proefpersoon een atbeelding te 
tonen en te vragen wat er op die atbeelding gebeurt of door aan de proefpersoon 
een aantal (open) vragen te stellen. lndien de proefpersoon niet echt 'komt' tot 
een verhaal naar aanleiding van de aangeboden plaatjes en slechts een 
beschrijving geeft van de atbeeldingen probeer dan de proefpersoon te laten 
komen tot een verhaal door gerichte vragen stellen (b.v. 'Op het eerste plaatje 
gebeurt er inderdaad en op het tweede plaatje gebeurt ... Wat kan er in de 
tussentijd gebeurd zijn ?'). 

lnstructie: Voor oudere kinderen en volwassenen: Een gerichte instructie is niet 
noodzakelijk. Wei lijkt het wenselijk een aantal algemene vragen te stellen 
(bijvoorbeeld 'Wat heb je in bet weekend gedaan ?'; 'Wat zijn jouw hobby's en 
vertel daar eens iets over'; 'Wat wil je later worden ?'; 'Wat is je favoriete film 
en vertel daar een iets over ?'; 'Wat is je favoriete boek en vertel daar eens iets 
over?'). 
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Voor kinderen: 'Kunje vertellen watje op dit plaatje ziet en hier .. .' Voor jonge 
kinderen kan het voldoende zijn losse woorden te ontlokken. Indien 
mogelijk moeten echter langere uitingen 'ontlokt' worden. 

Beoordeling: Intonatieproblemen. Poblemen betreffende spreektoonhoogteveranderingen: zijn 
afwezig (1); 'pitch breaks' treden op (O); spraak klinkt monotoon (O); spraak 
klinkt staccato (O); spraak klinkt anders namelijk .... (0). 
Spreektoonhoogte. Acceptabel (1); te laag (O); te hoog (0). 
Betekenisverlenende Toonhoogteveranderingen. Aanwezig (1); afwezig (0) 
Luidheid. Acceptabel (1); te zacht (0); te hard (O); variabel (0). 
Verstaanbaarheid. Weinig verstaanbaar (0); nagenoeg de helft is 
verstaanbaar (1); nagenoeg alles is verstaanbaar (2). 
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Scorefonnuliemr ...... . 

C. Intonatietest voor Oudere Kinderen 

Proefpersoon: _____ Beoordelaar : ______ Datum: -------

A. Aangehouden Klinker aa Produceren (Productievaardigheid) 

lnstructie: 'Spreek een aangehouden aa zo Zang mogelijk zonder tussendoor opnieuw adem te 
halen.' 

1. Dour 
(0) < 5 ( ... ) (1) 5-10 ( ... ) (2) > 10 ( ... ) 

2. Intensiteit 
(1) acceptabel (0) te zacht (0) te luid 

3. Kwaliteit Stemgeving 
(1) acceptabel (0) bees (0) schor (0) gespannen (0) gevoileerd (0) diplofoon 

4. Nasaliteit 
(1) geen (0) enigszins (0) storend (0) open (0) gesloten 

5. Spreektoonhoogte 
(1) acceptabel (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

B. Spontaan van 1 tot 10 Tellen (Productievaardigheid) 

lnstructie: 'Tel van 1 tot 10 op een uitademing d.w.z. zonder tussendoor opnieuw adem te 
halen.' 

1. Getal 
(0) < 4 ( ... ) (1) 4-8 ( ... ) (2) > 8 ( ... ) 

2. Klinker Range 
(0) 0-2 ( ... ) (1) 3-4 ( ... ) (2) 5-6 ( ... ) 

3. Spreektoonhoogte 
(1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

C. Cvclisch Tellen (Productievaardigheid) 

lnstructie: 'Tel za vaak mogelijk als je kunt van 1 tot 3 zander tussendoor opnieuw adem te 
halen. Dus niet ( l; 2; 3) pauze ( l; 2; 3) maar ( 1 ;2; 3 ); ( J ,·2;3) etc.' 

1. Aantal Geproduceerde Reeksen 
(0) 0-1 (1) 2 (2) 3 (3) > 3 ( ... ) 
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D. E. en F. Ademstroombeheersing en Articulatie in Lettergrepen 
(Productievaardigheid) 

Instructie: 'Spreek deze reeks lettergrepen uit zonder tussendoor opnieuw adem te halen.' 

1. baa 
Aantal Lettergrepen (0) < 5 ( ... ) (1) 5-10 ( ... ) (2) > 10 ( ... ) 
Vocalen (1) acceptabel (0) niet acceptabel 
Consonanten (1) acceptabel (0) niet acceptabel 

2. waa 
Aantal Lettergrepen (0)< 5 ( ... ) (1) 5-10 ( ... ) (2) > 10 ( ... ) 
Vocalen (1) acceptabel (0) niet acceptabel 
Consonanten (1) acceptabel (0) niet acceptabel 

3. faa 
Aantal lettergrepen (0)< 5 ( ... ) (1) 5-10 ( ... ) (2) > 10 ( ... ) 
Vocalen (1) acceptabel (0) niet acceptabel 
Consonanten (I) acceptabel (0) niet acceptabel 

4. aa-m-aa-m* 
Vocalen (1) acceptabel (0) niet acceptabel 
Consonanten (1) acceptabel (0) niet acceptabel 

5. aa-n-aa-n* 
Vocalen (1) acceptabel (0) niet acceptabel 
Consonanten (1) acceptabel (0) niet acceptabel 

* N.B. Let op dater een pause zit tussen de vocaal en de consonant. 

G. Spreektoonhoogte in Lettergrepen (Spreektoonhoogte) 

lnstructie: 'Spreek deze reeks lettergrepen uit zonder tussendoor opnieuw adem te halen. ' 

1. baabaabaabaabaabaa 
(1) Stabiele spreektoonhoogte (a) normaal(b) te hoog (c) te laag (d) 'pitch breaks' 

2. baabiebaabiebaabie 
(1) Stabiele spreektoonhoogte (a) normaal (b) te hoog (c) te laag (d) 'pitch breaks' 

3. baaboebaaboebaaboe 
(1) Stabiele spreektoonhoogte (a) normaal (b) te hoog (c) te laag (d) 'pitch breaks' 

4. faafaafaafaafaafaa 
(1) Stabiele spreektoonhoogte (a) normaal (b) te hoog (c) te Iaag (d) 'pitch breaks' 

5. faafiefaafiefaafie 
(1) Stabiele spreektoonhoogt (a) normaal(b) te hoog (c) te laag (d) 'pitch breaks' 

6. faaf oef aaf oef aaf oe 
(1) Stabiele spreektoonhoogte (a) normaal (b) te hoog (c) te Iaag (d) 'pitch breaks' 
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H. Spreektoonhoogte in Woorden (Spreektoonhoogte) 

Instructie: 'lk laat je Zo meteen een woord zien en jij moet dat woord dan uitspreken. Eerst dit 
woord ... En nu dit woord ... En nu het volgende woord ... ' 

1. Das ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) nonnaal (0) te hoog (0) te Iaag (0) pitch breaks 

2. Schoen ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) nonnaal (0) te hoog (0) te Iaag (0) pitch breaks 

3. Drie ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) nonnaal (0) te hoog (0) te Iaag (0) pitch breaks 

4. Neus ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) nonnaal (0) te hoog (0) te Iaag (0) pitch breaks 

5. Oor ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) nonnaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

6. Maan ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) nonnaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

7. Rood ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) nonnaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

8. Zon ( .......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) nonnaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

9. Jij ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) nonnaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

10. Veer ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) nonnaal (0) te hoog (0) te Iaag (0) pitch breaks 

11. Wip (. ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) nonnaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

12. Hek ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) nonnaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

13. Muur ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) nonnaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

14. Bus ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) nonnaal (0) te hoog (0) te hoog(O) pitch breaks 

15. Kooi ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) nonnaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

16. Boei ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) nonnaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
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17. Pijp ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) norrnaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

18. Huis ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) norrnaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

19. Kieuw ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) norrnaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

20. Leeuw ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) norrnaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

21. Blauw ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) norrnaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

22. Baby ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) norrnaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
Syllabes (l)Ja (O)Nee Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 

23. Vandaag ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) norrnaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
Syllabes (l)Ja (O)Nee Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 

24. Moeder ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) norrnaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
Syllabes (l)Ja (O)Nee Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 

25. Ballon ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) norrnaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
Syllabes (l)Ja (O)Nee Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 

26. Bananen ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) norrnaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
Syllabes (l)Ja (O)Nee Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 

27. Aardbeien ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) norrnaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
Syllabes (l)Ja (O)Nee Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 

28. Meisje ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) norrnaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
Syllabes (l)Ja (O)Nee Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 
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I. Toonhoogte en Toonhoogtebewegingen op Klinkers (Jntonatie) 

la. Klinkers Produceren op een Constante Toonhoogte 
Instructie: 'Probeer de klinker ... zo Zang mogelijk (3 sec) aan te houden op een normale (hoge, 
lage) spreektoonhoogte. Ik geef wel aan wanneer je moet stoppen. Ik spreek de klinker eerst 
voor en dan moet jij de klinker naspreken. Dus ik spreek bijvoorbeeld de klinker aa op een 
normale spreektoonhoogte uit. Probeer jij het nu maar. Ik geef wel aan wanneer je moet 
stop pen. Let op dat je niet te hard of te zacht spreekt. ' 

aa oe ie 
1. Normale spreektoonhoogte (l)Ja (l)Ja (1) Ja 

(O)Nee (O)Nee (0) Nee 
2. Hoge spreektoonhoogte (l)Ja (l)Ja (1) Ja 

(O)Nee (O)Nee (O)Nee 
3. Lage spreektoonhoogte (l)Ja (1) Ja (1) Ja 

(O)Nee (O)Nee (O)Nee 

lb.Repetities van Klinker op een Bepaalde Toonhoogte 
lnstructie: 'Probeer zo snel mogelijk drie keer achter elkaar de klinker ... met een normale 
(hoge/lage) spreektoonhoogte te spreken. Dus als ik bijvoorbeeld drie keer de klinker aa met een 
normale spreektoonhoogte spreek dan klinkt dat als volgt ... Luister goed. Probeer jij dat ook 
maar eens. Let op dat je niet te hard of te zacht spreekt. ' 

aa oe ie 
1. Normale spreektoonhoogte (l)Ja (1) Ja (1) Ja 

(O)Nee (O)Nee (O)Nee 
2. Hoge spreektoonhoogte (1) Ja (l)Ja (1) Ja 

(O)Nee (O)Nee (O)Nee 
3. Lage spreektoonhoogte (l)Ja (l)Ja (1) Ja 

(O)Nee (O)Nee (O)Nee 

Jc. Eenvoudige Toonhoogtebewegingen op Klinkers 
Instructie: ''Zo nu gaan we een beweging maken met onze stem van laag naar midden naar hoog 
(of van hoog naar midden naar laag). Let op datje niet te hard ofte zacht spreekt. Ik zal het eerst 
voordoen en dan moet jij het nadoen. Luister (en kijk) goed en let op ... En nu jij. ' 

1. Toonhoogtebeweging van laag naar hoog 

2. Toonhoogtebeweging van hoog naar laag 

ld. Toonhoogtesprongen op Klinkers 

aa 
(l)Ja 
(O)Nee 
(l)Ja 
(O)Nee 

oe 
(l)Ja 
(O)Nee 
(l)Ja 
(0) Nee 

ie 
(l)Ja 
(O)Nee 
(l)Ja 
(0) Nee 

Instructie: ''Zo nu gaan we sprongetjes maken met onze stem van laag naar midden naar hoog (of 
van hoog naar midden naar laag). Let op dat je niet te hard of te zacht spreekt. Ik zal het eerst 
voordoen en dan moet jij het nadoen. Luister goed en let goed op ... En nu jij. ' 

aa oe 
1. Toonhoogtesprong van laag naar midden naar hoog (1) Ja (1) Ja 

(0) Nee (0) Nee 
2. Toonhoogtesprong van hoog naar midden naar laag (1) Ja (1) Ja 

(0) Nee (0) Nee 

ie 
(1) Ja 
(O)Nee 
(1) Ja 
(O)Nee 
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le. Intonatiepatronen op Klinkers 
lnstructie: 'Ik maak een toonhoogtebeweging en dan moetjij die proberen na te doen. Let goed 
op ik doe hem eerst voor en dan moet jij hem nadoen. Let op ... En nu jij ... (Nu doe ik hetzelfde 
alleen spreek ik nu heel hard ( zacht ). Let op En nu jij ). ' 

1. Normale Luidheid 
Toonhoogtebeweging Klinker 

aa oe ie 
1. Halve Platte Hoed Naar Boven (1) Ja (1) Ja (1) Ja 

(O)Nee (O)Nee (O)Nee 
2. Trapje Naar Boven (3 Treden) (1) Ja (l)Ja (1) Ja 

(0) Nee (O)Nee (O)Nee 
3. Punthoed (1) Ja (l)Ja (l)Ja 

(0) Nee (O)Nee (O)Nee 
4. Platte Hoed (l)Ja (1) Ja (1) Ja 

(0) Nee (O)Nee (0) Nee 

2. Luid 
Toonhoogtebeweging Klinker 

aa oe ie 
1. Halve Platte Hoed Naar Boven (1) Ja (l)Ja (1) Ja 

(O)Nee (O)Nee (O)Nee 
2. Trapje Naar Boven (3 Treden) (l)Ja (1) Ja (l)Ja 

(O)Nee (O)Nee (O)Nee 
3. Punthoed (1) Ja (1) Ja (l)Ja 

(O)Nee (O)Nee (O)Nee 
4. Platte Hoed (1) Ja (l)Ja (1) Ja 

(O)Nee (O)Nee (O)Nee 

3. Zacht 
Toonhoogtebeweging Klinker 

aa oe ie 
1. Halve Platte Hoed Naar Boven (1) Ja (1) Ja (l)Ja 

(0) Nee (O)Nee (O)Nee 
2. Trapje Naar Boven (3 Treden) (l)Ja (1) Ja (1) Ja 

(O)Nee (O)Nee (O)Nee 
3. Punthoed (l)Ja (1) Ja (1) Ja 

(0) Nee (O)Nee (0) Nee 
4. Platte Hoed (1) Ja (1) Ja (1) Ja 

(O)Nee (O)Nee (0) Nee 

.l Toonhoogtebewegingen op Lettergrepen (/ntonatie) 

Ja. Eenvoudige Toonhoogtebewegingen op Lettergrepen 
Instructie: "Zo nu gaan we een toonhoogtebeweging maken van laag naar hoog (of van hoog 
naar laag). Let op dat je niet te hard of te zacht spreekt. lk zal het eerst voordoen en dan moet jij 
het nadoen. Luister goed en let op ... En nu jij. ' 

1. Toonhoogtebeweging van Laag naar Hoog 

2. Toonhoogtebeweging van Hoog naar Laag 

Maa 
(l)Ja 
(O)Nee 
(l)Ja 
(O)Nee 

Mie 
(l)Ja 
(O)Nee 
(1) Ja 
(O)Nee 

Faa 
(1) Ja 
(O)Nee 
(l)Ja 
(O)Nee 

Fie 
(l)Ja 
(0) Nee 
(l)Ja 
(O)Nee 
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Jb. Toonhoogtesprongen op Lettergrepen 
lnstructie: 'Probeer een toonhoogtesprong van laag naar midden naar hoog te maken (of van 
hoog naar midden naar laag). Let op dat je niet te hard of te zacht spreekt. Ik zal het eerst 
voordoen en dan moet jij het nadoen. Luister goed en let op ... En nu jij. Spreek dezelfde 
lettergreep drie keer uit (normaal, hoog en laag)'. 

Maa Mie Faa Fie 
1. Toonhoogtesprong van Laag naar Midden naar Hoog (1) Ja (l)Ja (l)Ja (1) Ja 

(O)Nee (O)Nee (O)Nee (O)Nee 

2. Toonhoogtesprong van Hoog naar Midden naar Laag (1) Ja (1) Ja (l)Ja (1) Ja 
(O)Nee (O)Nee (O)Nee (O)Nee 

Jc. lntonatiepatronen op Lettergrepen 
Instructie: 'lk maak een toonhoogtebeweging door een aantal lettergrepen met verschillende 
toonhoogtes uit te spreken en dan moet jij die proberen na te doen. Let op dat je niet te hard of te 
zacht spreekt. Let goed op ik doe het eerst voor en dan moet jij het nadoen. Luister goed. En nu 
jij ... , 

Maa Mie Faa Fie 
1. Halve Platte Hoed (l)Ja (1) Ja (l)Ja (1) Ja 

(O)Nee (O)Nee (O)Nee (O)Nee 
2. Punthoed (l)Ja (1) Ja (1) Ja (1) Ja 

(O)Nee (O)Nee (O)Nee (O)Nee 
3. Platte Hoed (1) Ja (l)Ja (1) Ja (l)Ja 

(O)Nee (O)Nee (O)Nee (O)Nee 

K. Zinsaccent (lntonatie} 

Instructie: 'Ik laat je een zin zien en jij moet die zin dan uitspreken. Plaats het accent op het 
woord dat onderstreept staat. ' 

1. Twee katten ? 
Spreektoonhoogte 
Syllabes (l)Ja (O)Nee 
Verstaanbaarheid 
Luidheid 

2. Een koe? 
Spreektoonhoogte 
Syllabes (l)Ja (O)Nee 
Verstaanbaarheid 
Luidheid 

3. De jon1:en. 
Spreektoonhoogte 
Syllabes (l)Ja (O)Nee 
Verstaanbaarheid 
Luidheid 

4. Zeven auto's. 
Spreektoonhoogte 
Syllabes (1 )Ja (O)Nee 
Verstaanbaarheid 
Luidheid 

(1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 
(0) weinig (1) de helft (2) bijna alles is verstaanbaar 
(1) acceptabel (0) te zacht (0) te hard 

(1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 
(0) weinig (1) de helft (2) bijna alles is verstaanbaar 
(1) acceptabel (0) te zacht (0) te hard 

(1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 
(0) weinig (1) de helft (2) bijna alles is verstaanbaar 
(1) acceptabel (0) te zacht (0) te hard 

(1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 
(0) weinig (1) de helft (2) bijna alles is verstaanbaar 
(1) acceptabel (0) te zacht (0) te hard 



5. Geef me meer. 
Spreektoonhoogte 
Syllabes (l)Ja (O)Nee 
Verstaanbaarheid 
Luidheid 

6. Heb je bet koud ? 
Spreektoonhoogte 
Syllabes (l)Ja (O)Nee 
Verstaanbaarheid 
Luidheid 
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(1) normaal (0) te hoog (0) te Iaag (0) pitch breaks 
Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 
(0) weinig (1) de helft (2) bijna alles is verstaanbaar 
(1) acceptabel (0) te zacht (0) te hard 

(1) normaal (0) te hoog (0) te Iaag (0) pitch breaks 
Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 
(0) weinig (1) de helft (2) bijna alles is verstaanbaar 
(1) acceptabel (0) te zacht (0) te hard 

7. Ze ziet er a=elukki& uit. 
Spreektoonhoogte (1) normaal (0) te hoog (0) te Iaag (0) pitch breaks 
Syllabes (l)Ja (O)Nee Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 
Verstaanbaarheid (0) weinig (1) de helft (2) bijna alles is verstaanbaar 
Luidheid (1) acceptabel (0) te zac~t (0) te hard 

8. Wil je nu gaan ? 
Spreektoonhoogte 
Syllabes (l)Ja (O)Nee 
Verstaanbaarheid 
Luidheid 

(1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 
(0) weinig (1) de helft (2) bijna alles is verstaanbaar 
(1) acceptabel (0) te zacht (0) te hard 

9. Ronald speelt basketbal. 
Spreektoonhoogte (1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
Syllabes (l)Ja (O)Nee Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 
Verstaanbaarheid (0) weinig (1) de helft (2) bijna alles is verstaanbaar 
Luidheid (1) acceptabel (0) te zacht (0) te hard 

10. Mijn moeder is thuis. 
Spreektoonhoogte (1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
Syllabes (l)Ja (O)Nee Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 
Verstaanbaarheid (0) weinig (1) de helft (2) bijna alles is verstaanbaar 
Luidheid (1) acceptabel (0) te zacht (0) te hard 

11. Beet je Hetty ? 
Spreektoonhoogte 
Syllabes (l)Ja (O)Nee 
Verstaanbaarheid 
Luidheid 

(1) normaal (0) te hoog (0) te Iaag (0) pitch breaks 
Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 
(0) weinig (1) de helft (2) bijna alles is verstaanbaar 
(1) acceptabel (0) te zacht (0) te hard 

L. Conversatie (Spontane spraak) 

Een gerichte instructie is niet noodzak.elijk. Wei lijkt het wenselijk een aantal gerichte vragen 
te stellen zoals:Wat heh je in het weekend gedaan ?', 'Wat zijnjouw hobby's en vertel daar eens 
iets over.', 'Wat is je favoriete boek en vertel daar eens iets over, 'Wat is je favoriete film en 
vertel daar eens iets over, 'Wat wil je later worden ?'De spontane spraakuitingen worden 
beoordeeld op: 
- Intonatieproblemen:(l) geen; (0) 'pitch breaks'; (0) monotoon; (0) staccato; (0) anders ... 
- Spreektoonhoogte: (1) acceptabel; (0) te Iaag; (0) te hoog. 
- Betekenisverlenende toonhoogteveranderingen: (1) aanwezig; (0) afwezig. 
- Luidheid: (1) acceptabel; (0) te zacht; (0) te hard (0); (0) te variabel. 
- Verstaanbaarheid: (0) weinig; (1) de helft; (2) bijna alles is verstaanbaar. 
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D. Intonatietest voor Jonge Kinderen 

Proefpersoon: _____ Beoordelaar : ______ Datum: -------

A. Aangehouden Klinker aa Produceren (Productievaardigheid} 

Instructie: 'Spreek een aangehouden aa za Zang mogelijk zander tussendoor opnieuw adem te 
halen.' 

1. Dour 
(0) < 5 ( ... ) (1)5-10( ... ) (2) > 10 ( ... ) 

2. Intensiteit 
(1) acceptabel (0) te zacht (0) te luid 

3. K waliteit Stemgeving 
(1) acceptabel (0) bees (0) schor (0) gespannen (0) gevoileerd (0) diplofoon 

4. Nasaliteit 
(1) geen (0) enigszins (0) storend (0) open (0) gesloten 

5. Spreektoonboogte 
(1) acceptabel (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

B. Spontaan van 1 tot 10 Tellen (Productievaardigheid} 

Instructie: 'Tel van 1 tot JO op een uitademing d.w.z. zonder tussendoor opnieuw adem te 
halen.' 

1. Getal 
(0) < 4 ( ... ) (1) 4-8 ( ... ) (2) > 8 ( ... ) 

2. Klinker Range 
(0) 0-2 ( ... ) (1) 3-4 ( ... ) (2) 5-6 ( ... ) 

3. Spreektoonboogte 
(1) acceptabel (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
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C. D. en E. Ademstroombeheersine en Articulatie in Lettererepen 
(Productievaardieheid) 

Instructie: 'lk spreek iets voor en dan moet jij dat naspreken. Let maar op en probeer de 
lettergreep zo vaak mogelijk te herhalen. ' 

1. baa 
Aantal Lettergrepen (0) < 5 ( ... ) (1) 5-10 ( ... ) (2) > 10 ( ... ) 
Vocalen (1) acceptabel (0) niet acceptabel 
Consonanten (1) acceptabel (0) niet acceptabel 

2. waa 
Aantal Lettergrepen (0)< 5 ( ... ) (1) 5-10 ( ... ) (2) > 10 ( ... ) 
Vocalen (1) acceptabel (0) niet acceptabel 
Consonanten ( 1) acceptabel (0) niet acceptabel 

3. faa 
Aantal lettergrepen (0)< 5 ( ... ) (1) 5-10 ( ... ) (2) > 10 ( ... ) 
Vocalen ( 1) acceptabel (0) niet acceptabel 
Consonanten (1) acceptabel (0) niet acceptabel 

4. aa-m-aa-m* 
Vocalen (1) acceptabel (0) niet acceptabel 
Consonanten (1) acceptabel (0) niet acceptabel 

5. aa-n-aa-n* 
Vocalen (1) acceptabel (0) niet acceptabel 
Consonanten (1) acceptabel (0) niet acceptabel 

* Let op dat er een pause zit tussen de vocaal en de consonant. 

F. Spreektoonhoocte in Lettererepen (Productievaardieheid) 

Instructie: 'lk spreek iets voor en jij moet dat naspreken. Let op dat je niet tussendoor ademhaalt. 
Dus niet ... Maar ... ' 

1. baabaabaabaabaabaa 
(I) Stabiele spreektoonhoogte (a) normaal(b) te hoog (c) te laag (d) 'pitch breaks' 

2. baabiebaabiebaabie 
(1) Stabiele spreektoonhoogte (a) nonnaal (b) te hoog (c) te laag (d) 'pitch breaks' 

3. baaboebaaboebaaboe 
(1) Stabiele spreektoonhoogte (a) normaal (b) te hoog (c) te laag (d) 'pitch breaks' 

4. faafaafaafaafaafaa 
(1) Stabiele spreektoonhoogte (a) nonnaal (b) te hoog (c) te laag (d) 'pitch breaks' 

5. faafiefaafiefaafie 
(1) Stabiele spreektoonhoogt (a) normaal(b) te hoog (c) te laag (d) 'pitch breaks' 

6. f aaf oef aaf oef aaf oe 
(1) Stabiele spreektoonhoogte (a) nonnaal (b) te hoog (c) te laag (d) 'pitch breaks' 
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G. Spreektoonhoogte in Woorden (Spreektoonhoogte) 

lnstructie: 'Ik laat je za meteen een plaatje zien en jij moet zeggen wat je op dat plaatje ziet. Hier 
zie je bijvoorbeeld een plaatje met een ... Kun jij vertellen wat je hier ziet ... en hier ... ' 

1. Pop ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

2. Bus ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

3. Boom ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

4. Vuur ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

5. Beer ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

6. Muis ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

7. AU ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

8. Leeuw ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

9. Vis ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

10. Fiets ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

11. Neus ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

12. IJs ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

13. Aap ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

14. Poes ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) normaal (0) te hoog (0) te hoog(O) pitch breaks 

15. Bal ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 

16. Bed ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
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17. Banaan ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
Syllabes (l)Ja (O)Nee Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 

18. Auto ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
Syllabes (l)Ja (O)Nee Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 

19. Ballon ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
Syllabes (l)Ja (O)Nee Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 

20. Kabouter ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
Syllabes (l)Ja (O)Nee Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 

21. Appel ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
Syllabes (l)Ja (O)Nee Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 

22. Paddestoel ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
Syllabes (l)Ja (O)Nee Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 

23. Konijn ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
Syllabes (l)Ja (O)Nee Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 

24. Olifant ( ......................... ) 
Spreektoonhoogte (1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
Syllabes (l)Ja (O)Nee Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 

H. Toonhoocte en Toonhooctebewecincen op Klinkers ([ntonatie) 

Ha. Klinkers Produceren op een Constante Toonhoogte 
Instructie: 'Probeer de klinker ... Zo Zang mogelijk (3 sec) aan te houden op een normale (hoge, 
lage) spreektoonhoogte. lk geef wel aan wann.eer je moet stoppen. lk spreek de klinker eerst 
voor en dan moet jij de klinker naspreken. Dusik spreek bijvoorbeeld de klinker aa op een 
normale spreektoonhoogte uit. Probeer jij het nu maar. Ik geef wel aan wanneer je moet 
stop pen. Let op dat je niet te hard of te zacht spreekt. ' 

aa oe ie 
1. N ormale spreektoonhoogte (1) Ja (l)Ja (1) Ja 

(O)Nee (0) Nee (O)Nee 
2. Hoge spreektoonhoogte (1) Ja (1) Ja (1) Ja 

(O)Nee (O)Nee (O)Nee 
3. Lage spreektoonhoogte (l)Ja (1) Ja (1) Ja 

(O)Nee (O)Nee (0) Nee 
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Hb.Repetities van Klinker op een Bepaalde Toonhoogte 
Instructie: 'Probeer Zo snel mogelijk drie keer achter elkaar de klinker ... met een normale 
(hog ell.age) spreektoonhoogte te spreken. Dus als ik bijvoorbeeld drie keer de klinker aa met een 
normale spreektoonhoogte spreek dan klinkt dat als volgt ... Luister goed. Probeer jij dat ook 
maar eens. Let op dat je niet te hard of te zacht spreekt. ' 

aa oe ie 
1. Normale spreektoonhoogte (l)Ja (l)Ja (1) Ja 

(O)Nee (O)Nee (O)Nee 
2. Hoge spreektoonhoogte (l)Ja (1) Ja (1) Ja 

(O)Nee (O)Nee (O)Nee 
3. Lage spreektoonhoogte (l)Ja (l)Ja (1) Ja 

(O)Nee (O)Nee (O}Nee 

He. Eenvoudige Toonhoogtebewegingen op Klinkers 
Instructie: ''Zo nu gaan we een beweging maken met onze stem van laag naar midden naar hoog 
(of van hoog naar midden naar laag). Let op datje niet te hard ofte zacht spreekt. lk zal het eerst 
voordoen en dan moetjij het nadoen. Luister (en kijk) goed en let op ... En nujij.' 

1. Toonhoogtebeweging van laag naar hoog 

2. Toonhoogtebeweging van hoog naar laag 

Hd. Toonhoogtesprongen op Klinkers 

aa 
(1) Ja 
(O}Nee 
(1) Ja 
(0) Nee 

oe 
(1) Ja 
(O)Nee 
(l)Ja 
(O)Nee 

ie 
(1) Ja 
(O}Nee 
(I) Ja 
(O)Nee 

lnstructie: ''Zo nu gaan we sprongetjes maken met onze stem van laag naar midden naar hoog (of 
van hoog naar midden naar laag). Let op datje niet te hard ofte zacht spreekt. Ik zal het eerst 
voordoen en dan moet jij het nadoen. Luister goed en let goed op ... En nu jij. ' 

aa oe 
1. Toonhoogtesprong van laag naar midden naar hoog (1) Ja (1) Ja 

(0) Nee (0) Nee 
2. Toonhoogtesprong van hoog naar midden naar laag (1) Ja (1) Ja 

(0) Nee (0) Nee 

He. Intonatiepatronen op Klinkers 

ie 
(1) Ja 
(O}Nee 
(1) Ja 
(O}Nee 

Instructie: 'lk maak een toonhoogtebeweging en dan moet jij die proberen na te doen. Let goed 
op ik doe hem eerst voor en dan moet jij hem nadoen. Let op ... En nu jij ... (Nu doe ik hetzelfde 
alleen spreek ik nu heel hard (zacht). Let op ... En nujij ... ).' 

1. Normale Luidheid 
Toonhoogtebeweging Klinker 

aa oe ie 
1. Halve Platte Hoed Naar Boven (l)Ja (l)Ja (1) Ja 

(O)Nee (O)Nee (0) Nee 
2. Punthoed (1) Ja (l)Ja (l} Ja 

(O)Nee (O)Nee (O}Nee 
3. Platte Hoed (l)Ja (1) Ja (1) Ja 

(O)Nee (O)Nee (O}Nee 
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2. Luid 
Toonhoogtebeweging Klinker 

aa oe ie 
1. Halve Platte Hoed Naar Boven (I) Ja (1) Ja (1) Ja 

(O)Nee (O)Nee (O)Nee 
2. Punthoed (I) Ja (1) Ja (l)Ja 

(O)Nee (0) Nee (O)Nee 
3. Platte Hoed (1) Ja (1) Ja (l)Ja 

(O)Nee (0) Nee (O)Nee 

3. Zacht 
Toonhoogtebeweging Klinker 

aa oe ie 
1. Halve Platte Hoed Naar Boven (l)Ja (1) Ja (1) Ja 

(O)Nee (O)Nee (O)Nee 
2. Punthoed (1) Ja (1) Ja (1) Ja 

(O)Nee (O)Nee (O)Nee 
3. Platte Hoed (1) Ja (l)Ja (1) Ja 

(O)Nee (O)Nee (O)Nee 

I. Toonhoogtebewegingen op Lettergrepen (Jntonatie) 

Ia. Eenvoudige Toonhoogtebewegingen op Lettergrepen 
Instructie: 'Zo nu gaan we een toonhoogtebeweging maken van laag naar hoog (of van hoog 
naar laag). Let op datje niet te hard ofte zacht spreekt. Ik zal het eerst voordoen en dan moetjij 
het nadoen. Luister goed en let op ... En nu jij. ' 

1. Toonhoogtebeweging van Laag naar Hoog 

2. Toonhoogtebeweging van Hoog naar Laag 

lb. Toonhoogtesprongen op Lettergrepen 

Maa 
(l)Ja 
(0) Nee 
(I) Ja 
(O)Nee 

Mie 
(l)Ja 
(O)Nee 
(l)Ja 
(O)Nee 

Faa 
(l)Ja 
(O)Nee 
(1) Ja 
(O)Nee 

Fie 
(1) Ja 
(O)Nee 
(l)Ja 
(O)Nee 

Instructie: 'Probeer een toonhoogtesprong van laag naar midden naar hoog te maken (of van 
hoog naar midden naar laag). Let op dat je niet te hard of te zacht spreekt. Ik zal het eerst 
voordoen en dan moet jij het nadoen. Luister goed en let op ... En nu jij. Spreek dezelfde 
lettergreep drie keer uit (normaal, hoog en laag)'. 

1. Toonhoogtesprong van Laag naar Midden naar Hoog 

2. Toonhoogtesprong van Hoog naar Midden naar Laag 

le. Intonatiepatronen op Lettergrepen 

Maa 
(l)Ja 
(O)Nee 
(1) Ja 
(O)Nee 

Mie 
(l)Ja 
(O)Nee 
(l)Ja 
(O)Nee 

Faa 
(l)Ja 
(O)Nee 
(l)Ja 
(O)Nee 

Fie 
(I) Ja 
(O)Nee 
(1) Ja 
(O)Nee 

Instructie: 'lk maak een toonhoogtebeweging door een aantal lettergrepen met verschillende 
toonhoogtes uit te spreken en dan moet jij die proberen na te doen. Let op dat je niet te hard of te 
zacht spreekt. Let goed op ik doe het eerst voor en dan moet jij het nadoen. Luister goed. En nu ... , 
JlJ ... 

1. Halve Platte Hoed Naar Boven 

2. Punthoed 

Maa 
(l)Ja 
(O)Nee 
(1) Ja 
(0) Nee 

Mie 
(l)Ja 
(O)Nee 
(l)Ja 
(O)Nee 

Faa 
(1) Ja 
(O)Nee 
(1) Ja 
(O)Nee 

Fie 
(l)Ja 
(O)Nee 
(1) Ja 
(O)Nee 
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3. Platte Hoed 

.I. Zinsaccent (Jntonatie) 

(1) Ja 
(O)Nee 

(l)Ja 
(O)Nee 

(1) Ja (1) Ja 
(0) Nee (0) Nee 

Instructie: 'lk spreek een zin voor en dan moet jij proberen die zin zo goed mogelijk na te 
spreken'. 

1. De bus is kapot. 
Spreektoonhoogte 
Syllabes (l)Ja (O)Nee 
\Terstaanbaarfieid 
Luidheid 

2. Ga je mee? 
Spreektoonhoogte 
Syllabes (l)Ja (O)Nee 
\Terstaanbaarfieid 
Luidheid 

3. Mama is boos. 
Spreektoonhoogte 
Syllabes (l)Ja (O)Nee 
\T erstaanbaarfieid 
Luidheid 

(1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 
(0) weinig (1) de helft (2) bijna alles is verstaanbaar 
(1) acceptabel (0) te zacht (0) te hard 

(1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 
(0) weinig (1) de helft (2) bijna alles is verstaanbaar 
(1) acceptabel (0) te zacht (0) te hard 

(1) normaal (0) te hoog (0) te laag (0) pitch breaks 
Accent (l)Ja (0) Nee Contour (l)Ja (O)Nee 
(0) weinig (1) de helft (2) bijna alles is verstaanbaar 
(1) acceptabel (0) te zacht (0) te hard 

K. Conversatie (Spontane Spraak) 

Een gerichte instructie is niet noodzakelijk. Wel lijkt het wenselijk een aantal vragen te stellen. 
Bijvoorbeeld 'Kun je zien wat je hier op dit plaatje ziet ... En hier ... ' De spontane spraakuitingen 
worden beoordeeld op: 

- Intonatieproblemen:(l) geen; (0) 'pitch breaks'; (0) monotoon; (0) staccato; (0) anders ... 
- Spreektoonhoogte: (1) acceptabel; (0) te laag; (0) te hoog. 
- Betekenisverlenende toonhoogteveranderingen: (1) aanwezig; (0) afwezig. 
- Luidheid: (1) acceptabel; (0) te zacht; (0) te hard (O); (0) te variabel. 
- Verstaanbaarheid: (0) weinig; (1) de helft; (2) bijna aJles is verstaanbaar. 
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E. Instructiebladen voor de Intonatietest 
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IT: Instructiebladen 
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IT: /nstructiebladen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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IT: lnstructiebladen 

123123123123123 
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baabaabaa ... 

waawaawaa ... 

faafaafaa ... 

aa-m-aa-m-aa-m 

aa-n-aa-n-aa-n 

IT: Instructiebladen 
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baabaabaabaabaabaa 

baabiebaabiebaabie 

baaboebaaboebaaboe 

f aaf aaf aaf aaf aaf aa 

f aafief aafief aafie 

f aaf oefaaf oefaaf oe 

IT: /nstructiebladen 
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IT: Instructiebladen 

1. Das 22. Baby 

2. Schoen 23. Vandaag 

3. Drie 24. Moeder 

4. Ne us 25. Ballon 

5. Oor 26. Bananen 

6. Maan 27. Aardbeien 

7. Rood 28. Meisje 

8. Zon 

9. Jij 

10. Veer 

11. Wip 

12. Hek 

13. Muur 

14. Bus 

15. Kooi 

16. Boei 

17. Pijp 

18. Huis 

19. Kieuw 

20. Leeuw 

21. Blauw 
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IT: Instructiebladen 

1. Pop 18. Banaan 

2. Bus 19. Auto 

3. Boom 20. Ballon 

4. Vuur 21. Kabouter 

5. Beer 22. Appel 

6. Muis 23. Paddestoel 

7. Au 24. Konijn 

8. Leeuw 25. Olifant 

9. Vis 

10. Fiets 

11. Neus 

12. Us 

13. Aap 

14. Poes 

15. Bal 

16. Bed 
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IT: /nstructiebladen 

aa 

oe 

• 1e 
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IT: lnstructiebladen 

maa 

• m1e 

faa 

fie 
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IT: Instructiebladen 

1. Twee katten ? 

2. Eenkoe? 

3. Dejoni:en. 

4. Zeven auto's. 

5. Geef me meer. 

6. Heb je het koud ? 

7. Ze ziet er ielukkii: uit. 

8. Wil je Ill! gaan ? 

9. Ronald speelt basketbal. 

10. Mijn moeder is thuis. 

11. Heet je Hetty ? 
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IT : /nstructiebladen 

1 . De bus is kapot. 

2. Gajemee? 

3. Mama is boos. 


