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Inleiding

Een taaldorp is een nagebootst buitenlands dorp waarin leerlingen een aantal communicatie-
ve opdrachten moeten uitvoeren. Meestal wordt het taaldorp ingezet om gespreksvaardigheid
te toetsen, in het tweede of derde jaar van het voortgezet onderwijs, maar er wordt ook mee
gewerkt op de volksuniversiteit.

In het Nederlandse mvt-onderwijs is het taaldorp een steeds populairder middel om de
gespreksvaardigheid van taalleerders te evalueren. Wie op Google de zoekterm ‘taaldorp’ of
‘taalstad’ intikt krijgt een flinke rij url’s van webpagina’s van scholen op het scherm die op
hun homepage met gepaste trots vermelden dat de school een taaldorp heeft. Vaak wordt de
korte omschrijving, waarin verteld wordt hoe spannend en hoe leuk het voor de leerlingen
was, geïllustreerd met vele kleurige foto’s van de standjes waarin winkels, hotels, restaurants,
een postkantoor en andere dorpse/stadse voor communicatie geschikte locaties druk bezocht
worden door leerlingen. In de gymzaal is met fraaie decorstukken een stukje buitenland zo
realistisch mogelijk nagebouwd.

De zoektocht via het web naar opdrachten die leerlingen in die situaties van hun docenten
krijgen en naar voorbeelden van een mogelijke voorbereiding op het bezoek aan het taaldorp
levert echter een veel magerder resultaat op. Veel scholen organiseren een taaldorp omdat dit
een leuk evenement is en talen in het centrum van de aandacht van de hele school plaatst,
maar niet als afsluiting van een goed opgebouwde gespreksvaardigheidslijn. Veelal wordt het
taaldorp als een losstaand beoordelingsinstrument gebruikt en in enkele gevallen lijkt het zelfs
louter als promotie-evenement voor de school te dienen. Verder valt op dat in een aantal
gevallen de situaties die aangeboden worden en de opdrachten die leerlingen krijgen erg
gesloten van aard zijn. In een korte lessenserie direct voorafgaand aan het taaldorp worden
dialogen dan letterlijk uit het hoofd geleerd en deze worden gereproduceerd tijdens het taal-
dorp. Maar er zijn ook taaldorpen waar met meer open opdrachten wordt gewerkt, en meer
taalcreativiteit van de kant van de leerlingen wordt gevraagd. De variatie in voorbereiding van
de leerlingen en de vorm waarin een taaldorp georganiseerd wordt is in de praktijk groot.

Tegen deze achtergrond is het van belang om in kaart te brengen wat voortrekkers en minder
ervaren docenten doen, wat hun ervaringen, tips en problemen zijn bij de ontwikkeling van
een taaldorp, omdat dit andere collega’s in de toekomst verder kan helpen. Het
Expertisecentrum Moderne Vreemde Talen tracht met deze publicatie een overzicht te geven
over het Nederlandse taaldorpenlandschap. Een publicatie voor taaldocenten die op hun
school een taaldorp willen ontwikkelen, versterken, beter willen inbedden in het gespreksvaar-
digheidscurriculum; een publicatie voor docenten die houvast zoeken bij het leggen van een
goede fundering voor een dorp waarin leerlingen zich even in het doeltaalland wanen en hun
kennis en vaardigheden vrij en creatief kunnen toepassen.
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In deze publicatie vindt u bijdragen in de vorm van interviews met docenten, lerarenopleiders
en taaldorppioniers; op de volgende pagina’s wordt u een grote variatie aan verschillende vor-
men geboden. De meeste bijdragen zijn verzameld tijdens een werkconferentie op 14 en 15
maart 2008 in Amersfoort, een aantal in de maanden daarvoor en daarna. Tijdens de confe-
rentie en bij het afnemen van de interviews stonden de volgende vragen centraal:

• Is het taaldorp een los assessment of een echte afsluiting van een leerlijn?
• Hoe zorg je dat het dat laatste ook echt ís? En waarin verschilt die leerlijn van het

onderwijs dat u gaf toen u nog niet naar een taaldorp toewerkte?
• Wat zijn de voor- en nadelen van deze toetsvorm? Hoe kun je de nadelen tot een mini-

mum beperken?
• Tegen welke logistieke problemen liep u aan en hoe heeft u ze kunnen oplossen? 
• Wie ‘bewonen’ het taaldorp? Hoe zijn de bewoners geïnstrueerd?
• Wie beoordeelt? Hoe zijn de beoordelingscriteria tot stand gekomen? 
• Heeft u het gewenste eindniveau (per jaarlaag, per schoolsoort) gerelateerd aan het

Europees Referentiekader (ERK)?
• Op welke punten heeft de invoering van het taaldorp in uw lessen een meerwaarde

(gehad)? Wat heeft u bereikt dat u niet had kunnen bereiken zonder invoering van het
taaldorp?

Deze publicatie heeft geen pretentie van volledigheid, maar er is wel getracht om een zo geva-
rieerd mogelijk beeld te bieden. Er worden taaldorpen beschreven die uitgevoerd zijn voor
verschillende talen, schooltypen en niveaus. ICT speelt in een aantal gevallen een belangrijke
rol. Ook wordt beschreven hoe studenten van lerarenopleidingen betrokken kunnen worden
bij opzet en uitvoering van een taaldorp.

De publicatie biedt tot slot een lijst met aandachtspunten op inhoudelijk en technisch vlak,
die kan dienen als een checklist in verschillende stadia van de ‘bouw’ van een taaldorp, en een
overzicht van nuttige bronnen. Als u overige publicaties over spreekvaardigheid en gespreks-
vaardigheid zoekt, kijk dan in het online documentatiecentrum op de website van het
Expertisecentrum Moderne Vreemde Talen (http://www.expertisecentrum-mvt.leidenuniv.nl).

We hopen met deze publicatie docenten en schoolleidingen handvatten te bieden bij de ont-
wikkeling en uitbouw van nieuwe en bestaande taaldorpen, en dit via doordachte lijnen te
laten verlopen.

Leiden, oktober 2008

Erik van Nieuwenhoven
Alessandra Corda
Johanneke Caspers



De BV Taaldorp

Interview met Fred Ho Sam Sooi

Een van de docenten die je als eerste tegenkomt als je in het wereldje vol taaldorpen duikt is
Fred Ho Sam Sooi. Fred geeft Engels in een volledige baan aan het Diezercollege in Zwolle. Op
zijn school doen alle opleidingen en leerjaren (behalve jaar 1) aan het taaldorp mee, in alle
talen. In 4 vmbo wordt het taaldorp zelfs in het examen gebruikt.

De start van jouw taaldorp was op het platteland …
Ja, de eerste stukjes van het taaldorp zijn op een boerderij in Drente gebouwd, tien jaar gele-
den. Het is in die jaren uitgegroeid tot een heus bedrijfje, BV Taaldorp, dat scholen voorziet
van decorstukken (bestaande of op maat gemaakt). Ik geef bijvoorbeeld nu aan leerlingen op
school opdrachten om panelen en decorstukken te maken. En dan worden die decorstukken
gebruikt op bijvoorbeeld het Montessori Lyceum in Rotterdam; we reizen op aanvraag door
het hele land, leveren een compleet taaldorp af op een school. Er is illustratiemateriaal bij de
decorstukken ontwikkeld en een handleiding met uitleg over oefenmateriaal en beoordeling.
Alle tekstpanelen kunnen vervangen worden: zo wordt ‘Hotel Berlin’ in het taaldorp Duits
‘Manor House’ bij een taaldorp Engels. Het nadeel is dat er zes kubieke meter opslagruimte
nodig is. Ik heb ook de medewerking nodig van al het personeel op school, van conciërge tot
directie: iedereen moet meedoen. Zowel in het beheer als in de uitvoering.

Je dorp is uitgegroeid tot een heel realistisch dorp.
Het meest bekende onderdeel is de Engelse telefooncel, een replica van een echte. Hij werkt
overigens echt hoor! Wij leveren bij het taaldorp ook de nodige elektronica: een mobiele uit-
breidbare telefooncentrale die verbinding legt tussen de verschillende delen van het dorp. Zo
kan een leerling vanuit de telefooncel bijvoorbeeld een hotelkamer reserveren of een afspraak
maken bij de dokter. Alles werkt levensecht, je praat ook echt met de dorpsdokter. Ook alle
andere decorstukken zijn ‘rijk’ uitgevoerd en geven je echt het idee in het buitenland te lopen.
Van het reilen en zeilen in het dorp heb ik een video gemaakt, die ik als promotiemateriaal
gebruik voor belangstellende scholen.

Welke taken voeren de leerlingen uit?
Dat is aan de school die het taaldorp bestelt. Ik lever het materiaal en desgewenst ook
opdrachten en spreekkaarten, maar het is een school helemaal vrij om daar al dan niet
gebruik van te maken. Op mijn eigen school zijn de opdrachten nogal open. De situaties zijn
vrij, leerlingen hebben geen van tevoren beschreven opdrachten. Bijvoorbeeld: bij het politie-
bureau moeten de leerlingen aangifte doen van diefstal en zelf drie dingen bedenken die
gestolen zijn. Bij de kledingwinkel moeten ze zelf bedenken wat voor kledingstuk ze willen
hebben en in de pub is de opdracht: voer een gezellig gesprek met de andere gasten.
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De Engelse telefooncel met bijbehorende opdracht (Talendorp Engels 4 vmbo)

Situatie:
Je hebt een kaartje voor de veerpont gekocht. De
terugreis is op zondag voor twee personen. Jullie
willen maandag terug en er komt één extra per-
soon bij. Op de heenreis hadden jullie geen hut
(cabin), maar nu willen jullie wel een hut.

Opdracht:
Ga naar de rode telefooncel!
Bel de veerpont en regel dit.
(het telefoonnummer staat in de telefooncel)

Heb je altijd zo gewerkt?
Ik ben eerst begonnen met goed beschreven opdrachten, maar ik werk nu liever met vrije
opdrachten. Er zijn nu tien situaties, waarvoor we 20 sprekers nodig hebben. Er kunnen 30
leerlingen tegelijkertijd het taaldorp bewonen. Er zijn ook vier mensen die de zaken regelen
en rondlopen als een soort informatiebron of aanspreekpunt, en ze spreken natuurlijk alleen
in de vreemde taal. Het voordeel van zonder vastomlijnde opdrachten te werken is: je komt
los van de voorgestructureerde zinnen, de gesprekspartners bevinden zich in dezelfde situatie.
Omdat het gesprek niet van te voren vastligt, weet de native ook niet precies wat de leerling
wil. Hierdoor komt het gesprek gemakkelijk en los op gang, leerlingen zitten niet meteen in
een keurslijf van voorgestructureerde zinnen. Ik vind het erg belangrijk dát er gepraat wordt.
En dat gebeurt juist zo.

Dat lijkt me wel lastig in de beoordeling.
De natives/beoordelaars hebben allemaal een talenachtergrond. Ze zijn in staat om te beoor-
delen of een leerling erg geholpen moet worden, of dat ze de leerling kunnen confronteren
met onverwachte uitingen. Het beoordelingsformulier is summier. Er wordt een vijfpunts-
schaal gebruikt, van onvoldoende tot goed, omdat het anders niet praktisch is bij de gesprek-
ken. Bedenk bovendien dat leerlingen van verschillende niveaus aan het taaldorp meedoen.
Ieder leerling krijgt een paspoort, een klein boekje met de beschrijving van de opdrachten. De
gesprekspartner/beoordelaar zet er een paraaf bij als de leerling klaar is met een opdracht. We
gebruiken paspoorten van verschillende kleuren: groen voor basisberoepsgerichte leerweg
(BBL), geel voor kaderberoepsgerichte leerweg (KL) en blauw voor theoretisch gemengde
leerweg (TL). Van leerlingen met een blauw paspoort wordt meer verwacht in dezelfde situatie
dan van leerlingen met een groen paspoort.



Je zou een verfijnder beeld hebben als je per situatie op een ander aspect van spreekvaar-
digheid zou letten, zoals grammatica, uitspraak of vocabulaire.
Dat is waar, maar mij gaat het echt meer om het totaalbeeld: is een leerling in staat een vrij
gesprekje te voeren. Je beoordeelt holistisch. De beoordelaar/native bewaakt ook de tijd. Iedere
leerling moet vijf minuten bij een situatie blijven. We gebruiken geen bel om de wisseling te
markeren, ieder gesprek heeft een natuurlijk einde. De beoordelaars/natives wisselen tijdens
het taaldorp van situatie, ze blijven niet de hele dag in dezelfde rol. Dat kan juist ook omdat
die gesprekken heel vrij zijn. Als de situatie veel meer beschreven wordt, omdat men bijvoor-
beeld echt wil testen of leerlingen op A1- of A2-niveau zitten, dan moet men twee mensen
(één native en één beoordelaar) inzetten en met specifiek omschreven opdrachten werken, om
A1 en A2 te kunnen differentiëren.

Hoe bereid jij jouw leerlingen op het taaldorp voor?
De leergang die ik gebruik is niet echt communicatief. Mijn taaldorp is leergangonafhankelijk.
Mijn lessen zijn hierdoor veranderd, ik besteed meer aandacht aan communicatie, en spreek-
vaardigheid. Ik heb zelf oefenmateriaal voor het taaldorp geschreven. Leerlingen bereiden zich
voor aan de hand van geleide dialoogjes. Ik moet afspraken maken met mijn sectie, maar het
keurslijf van ‘leergang volgen’ vanwege PTA is in het vmbo minder erg dan bij havo/vwo. Ik
vind dat spreekvaardigheid belangrijk is en daaraan wil ik zoveel mogelijk aandacht besteden,
een kwartier per les. Ik werk bijvoorbeeld met ‘1-minute subjects’: leerlingen moeten één
minuut aan het woord blijven. De leergang geeft wel de rode lijn aan mijn lessen. Wat moeten
leerlingen kunnen in het Engels? Wat moeten ze kennen? Het Europees Referentiekader
gebruik ik echter niet.
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Taaldorp op het Diezercollege

In klas 4 moeten de leerlingen zichzelf kunnen redden in herkenbare situaties. Hoe komen
de leerlingen nou precies aan het benodigde taalmateriaal?
Als de leerlingen bepaalde woorden niet kennen, dan stimuleer ik ze met compensatiestrate-
gieën te werken. En verder maken de leerlingen verschillende keren een taaldorp mee, en dan
zien ze ook hun vorderingen. De situaties en opdrachten zijn hetzelfde voor BBL, TL en KL,
maar de hulp die de leerlingen krijgen is afhankelijk van hun niveau. Leerlingen in leerjaar 2
krijgen bijvoorbeeld meer woordjes aangereikt dan in leerjaar 4. Bij de opdracht in de kle-
dingwinkel krijgen ze dan bijvoorbeeld een paar woorden over kledingstukken en kleuren, in
het Nederlands en in het Engels. In de werkelijkheid gebruiken mensen ook zakwoordenboe-
ken en ‘phrase books’ in het buitenland in winkels.

De toekomst?
‘Mijn’ taaldorp is gegroeid. Veel verder uitbreiden doen we niet, dan groeit het onder onze
handen vandaan. Ik geef nu vaak workshops over het werken met mijn vorm van taaldorp en
verder probeer ik ons eigen taaldorp op school steeds te actualiseren. Voorop blijft steeds
staan: als ze maar praten, veel praten in de vreemde taal. Dan ben ik heel tevreden.

Meer weten?
Ho Sam Sooi, F. (2003) Talendorp moderne vreemde talen, Mondelinge taalvaardigheid in de
praktijk, Levende Talen Magazine 90 (6), 11-14.



Taaldorp als initiatief van de schoolleiding

Interview met Xandra Holleman

Een vraag ooit gesteld aan de deelnemers aan een workshop over het thema taaldorp was:
waarom hebt u zich voor de workshop aangemeld? Het antwoord van enkele deelnemers: “We
moeten van de directie een taaldorp”. Zo gaat het soms, het taaldorp wordt van bovenaf inge-
voerd. Wie op het Internet op zoek gaat naar ‘good practices’ ontdekt dat veel scholen mooie
decorstukken hebben, op de website staat een prachtige fotoreportage over het taaldorp, met
leuke en grappige reacties van leerlingen, maar een duidelijke didactische relatie met het cur-
riculum ontbreekt nog. Ook op de school van Xandra Holleman, het Vrijzinnig Christelijk
Lyceum in Den Haag, kwam het plan om een taaldorp te organiseren via de schoolleiding.
Xandra geeft Duits aan de onder- en bovenbouw havo/vwo. In 2008 organiseerde ze met haar
collega’s voor de tweede keer een taaldorp.

Hoe is het taaldorp bij jullie op school ontstaan?
Het moest een vakoverstijgend project worden in de onderbouw, met Frans, Duits en aard-
rijkskunde. Met een collega van de sectie Frans heb ik een cursus gevolgd bij het APS. Er wer-
den geen extra uren door de school beschikbaar gesteld om het taaldorp te ontwikkelen, alles
werd buiten de lestijd geregeld. Twee docenten Frans en Duits hebben uiteindelijk het materi-
aal voorbereid aan de hand van de informatie die alle collega’s hebben verzameld. We zijn met
het project gestart in de tweede klas, in de derde periode van het schooljaar. Dat was voor

deze leerlingen het eerste leerjaar Duits, zij von-
den het moeilijk. In het kader van het vak aard-
rijkskunde moesten zij onder andere één van de
Duitse deelstaten presenteren. Bij Frans bleken de
gesprekjes vooral in de voorbereiding te gecom-
pliceerd en daarom te moeilijk. We hebben voor
het komend schooljaar besloten om eerder met de
voorbereiding op het taaldorp te beginnen, al
direct in de eerste periode. Het taaldorp hebben
wij nu ook uitgebreid naar de derde klas.
Overigens hebben er binnen de Franse sectie veel
personele wisselingen plaatsgevonden, waardoor de
docenten Frans, die het Taaldorp mede hadden
opgezet, weer weg zijn. Met nieuwe collega’s
opnieuw het taaldorp te organiseren kost hierdoor
natuurlijk meer inspanning. Een complicatie is ook,
dat alle docenten op dezelfde lijn moeten zitten, dan
pas kun je dingen verankeren in een leerlijn.
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Welke vorm heeft jullie taaldorp nu?
Voor de tweede klas is het taaldorp heel voorgestructureerd: er zijn verschillende dialogen per
situatie. Veel leerlingen leren de dialogen uit hun hoofd en wijken nauwelijks van de voorbe-
reiding af. Echt spontane gesprekken zijn er niet. Leerlingen gaven bij de evaluatie aan dat ze
het wel leuk hadden gevonden. Een leerling zei dat hij blij was dat hij in Duitsland iets kon
bestellen, dat had hij met succes geprobeerd. Blijkbaar heeft het dus geholpen om de spreek-
angst weg te nemen. Maar wel vraag ik me af of het taaldorp, zoals het nu is, de investering
van de docenten rechtvaardigt. We hebben zelf niet alleen de leermiddelen ontwikkeld, we
moeten ook voor de praktische voorbereiding zorgen. Op de twee taaldorp-dagen zijn alle
docenten van de Franse en Duitse sectie volledig uitgeroosterd en dat betekent veel lesuitval
voor andere klassen. Er bestaan bijvoorbeeld kant-en-klare scenario’s voor een taaldorp, die je
kunt kopen of huren, maar dat zou veel extra kosten met zich meebrengen naast de reeds
bestaande methode. Alles bij elkaar verblijven de leerlingen hooguit een kwartiertje in het
taaldorp. Het leereffect zou groter moeten worden.

Hoe denk je dat het leerrendement dan vergroot zou kunnen worden?
Ik denk dat het leereffect groter zou zijn als het taaldorp een logische plaats had in het curricu-
lum. Wat er eigenlijk gebeurd is op onze school is dat de directie heeft gezegd: jullie moeten
een taaldorp gaan organiseren. Dit paste echter niet bij de bestaande leerlijn. Het taaldorp werd
daarom door leerlingen gezien als weer iets extra’s, dat voor hen af en toe nadelen met zich
meebracht. Neem de taaldorp-syllabus die de docenten nu hebben samengesteld: dat is voor de
leerlingen weer een extra boek, waaraan ze moeten werken en vooral moeten denken. Wanneer
ze het vergeten mee te nemen brengt dat onrust in de voorbereiding van het taaldorp.

Leerlingen in het taaldorp



Je zegt dat eigenlijk eerst de leerlijn gespreksvaardigheid zou moeten worden aangepakt?
Ja, het zou inderdaad andersom moeten gaan: de docenten besluiten om meer aan spreekvaar-
digheid te werken en hierdoor ontstaat de noodzaak van een taaldorp.
Het grootste probleem is nu nog, dat de leerlingen de dialoogjes uit hun hoofd leren. Het taal-
dorp is dan het moment waarop ze iets opzeggen, er is geen sprake van spontane communicatie.
We gaan ons in de toekomst meer richten op het begeleiden van de leerlingen bij spreekvaardig-
heid. Maar goed, het taaldorp heeft wel geholpen om scherper te zien wat we aan spreekvaardig-
heid moesten gaan doen. Deze ervaring is overigens zeer herkenbaar voor veel scholen waar ik
geïnformeerd heb. Ook nu proberen we wel steeds iets te veranderen, maar die veranderingen
vinden hoofdzakelijk plaats aan het einde van het traject, in de opdrachten op het taaldorp. Voor
aardrijkskunde moeten ze nu bijvoorbeeld een reis door Duitsland plannen en dan presenteren.
Deze presentaties worden dan weer in het Nederlands gehouden.

Wie zetten jullie in voor de beoordeling?
Bij Duits waren de ‘Muttersprachler’ leerlingen van de Duitse school, die bij ons vlak om de
hoek is. Zij hebben ons al twee maal heel bereidwillig geholpen. Soms bleken de Duitse leer-
lingen wel tamelijk kritisch in hun beoordeling te zijn en vonden ook zij het moeilijk om af
en toe af te wijken van de voorgeschreven dialoogjes. Onze leerlingen waren wel erg enthou-
siast over het feit, dat zij nu “voor het eerst met échte Duitsers hadden gesproken!”
Bij Frans waren de natives en beoordelaars ouders en docenten. Er is wel een beoordelings-
schema, maar dat bestaat uit nogal ruime categorieën. Resultaat was dat de meeste leerlingen
uitzonderlijk hoge cijfers kregen.
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De toekomst?
Op dit moment werken we met de sectie Duits aan de constructie van een doordachte leerlijn
gespreksvaardigheid, van klas 2 tot klas 6. Met behulp van op video opgenomen gesprekken
analyseren we het niveau van de leerlingen, in relatie tot de niveaus van het Europees
Referentiekader. Tegelijkertijd gebruiken we het Europees Referentiekader ook om de niveaus
aan het eind van iedere klas te bepalen en we stellen vast, wat voor leeractiviteiten de leerlin-
gen nodig hebben om die niveaus te behalen. En als we de leerlijn voor spreekvaardigheid
eenmaal hebben uitgedacht, dan wordt het taaldorp heel anders dan wat het nu is: een écht
initiatief van talendocenten.



Taaldorp: een herkenbare plek in de leerlijn gespreksvaardigheid

Interview met Daniela Fasoglio

Daniela Fasoglio werkt sinds 2002 als docente Italiaans op het Amsterdams Lyceum, daarnaast
is ze werkzaam bij de SLO als senior leerplanontwikkelaar. Italiaans wordt op het Amsterdams
Lyceum als keuzevak aangeboden, vanaf de derde klas. In de Tweede Fase kan Italiaans als
profielvak of in de vrije ruimte worden gekozen. Het vak wordt afgesloten met een schoolexa-
men dat gedeeltelijk uit onderdelen van het internationale certificaat CILS van de Universiteit
van Siena bestaat. Sinds 2005-2006 kunnen leerlingen ook het programma Versterkt Italiaans
volgen: dan hebben ze drie uur les per week in de eerste drie leerjaren, en vijf uur plus nog
twee uur cultuur vanaf het vierde jaar. Leerlingen met een gymnasium- of atheneumdiploma
mét versterkt Italiaans kunnen onder meer gaan studeren aan universiteiten en hogescholen
in Italië. ‘Maak de taal levend!’ is het motto van de sectie Italiaans op het Amsterdams
Lyceum. Er wordt daarom al vanaf het eerste leerjaar met projecten gewerkt, waarin leerlingen
in teams een eindproduct maken. De context is realistisch en leerlingen worden gestimuleerd
om Italiaans te spreken.

Kun je een voorbeeld geven van een dergelijk project? 
Bijvoorbeeld het project rond de Italiaanse keuken. Als eindproduct moesten de leerlingen een
Italiaanse maaltijd voor de school maken; instructies en recepten waren in het Italiaans, en dat
was ook de voertaal tijdens het koken. Tussendoor werden tussenproducten geleverd, zoals
een interview met een eigenaar van een Italiaans restaurant. In de voorbereiding hebben we
aandacht besteed aan de eetcultuur in Italië, aan specifieke woordenschat (via een ‘word map’
werden de leerlingen gestimuleerd aan te geven welke woorden en zinnen ze nodig dachten te
hebben, na de uitvoering van de opdracht werd de lijst nog aangevuld) en aan relevante
grammaticale onderwerpen, zoals delend lidwoord en gebiedende wijs, die je nodig hebt om
boodschappen te doen. Leerlingen hebben geoefend met rollenspellen bij bepaalde situaties
(boodschappen doen, een recept geven/volgen, restaurant) en met de omgangsvormen bij een
interview.

Je hebt gewerkt volgens een taakgerichte aanpak. Hoe reageerden de leerlingen?
Ze waren heel gemotiveerd, ik denk omdat ze in dit project een doel hadden, een concreet
product. En ook omdat de context realistisch was: leerlingen moesten actief zijn, ook fysiek, er
werd gebruik gemaakt van authentiek materiaal, ze moesten spreken met echte Italianen. De
doeltaal werd vanzelf voertaal. Het accent lag erg op spreken en gespreksvaardigheid, ook
onderling: het project veronderstelt ook het werken in een team.

Na dit soort projecten was de overstap naar het taaldorp waarschijnlijk niet zo groot.
Inderdaad, bovendien had de school al een paar jaar een taaldorp voor andere talen, dus we
konden gebruik maken van de ervaring en van een deel van de decorstukken. Ons eerste taal-
dorp was in 2007, met 25 leerlingen (14 leerlingen van de tweede klas versterkt talenonderwijs
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en 11 leerlingen van de vierde klas van de reguliere cursus). Wij hebben ons aangesloten bij de
praktijk van onze school, waar het taaldorp als proefwerk telt. Wel met enige aarzeling. Een
taaldorp inrichten als summatieve toets voor spreekvaardigheid vergt nogal wat inspanning.
Het loont naar mijn mening eigenlijk alleen de moeite als er serieus werk is gemaakt van de
voorbereiding, dus als de leerlingen in de maanden daarvoor gewend zijn geraakt om de
vreemde taal te spreken. Toen wij vonden dat de formatieve lijn bij ons vak genoeg ontwik-
keld was, besloten we ons aan te sluiten.

Hoe specifiek is de instructie voor de leerlingen in jullie taaldorp? Krijgen ze open
opdrachten of moeten ze zich aan een aantal punten houden?
Bij de lagere niveaus hebben we de eerste keer niet te veel open gelaten, we hebben de spreek-
prestatie wel met een bepaalde instructie gestuurd: er waren punten die aan de orde moesten
komen. De formulering van de opdracht is niet gemakkelijk, de instructie moet duidelijk zijn,
maar met niet te veel tekst, puntsgewijs. De instructie is tevens de leidraad voor de beoorde-
ling. De tweede keer hebben we de opdrachten beter ingebouwd in een context, die ongeveer
zo luidde: je hebt een studiebeurs gekregen in Italië. Tijdens je verblijf ga je een dag naar
Florence. Je vindt het daar zo leuk dat je besluit een baan te zoeken voor de zomer. Een cam-
ping bij Florence zoekt personeel voor verschillende functies. Je besluit te gaan solliciteren.
De leerlingen kregen een budget - 50 Euro - waarvan ze moesten eten, een cadeau kopen voor
een familielid of een vriend, een kaartje sturen en een plattegrond aanschaffen om de cam-
ping te kunnen vinden. En natuurlijk moesten ze ook het sollicitatiegesprek voeren.

Vind je het taaldorp een goede vorm van beoordeling van spreekvaardigheid?
De vraag is: wat is het ambitieniveau bij de beoordeling? Wat wil je meten in een taaldorp?
Wil je de prestaties in een taaldorp aan een cijfer verbinden, of wil je het taaldorp gebruiken
als niveau-assessment? Of allebei? In beide gevallen is het samenstellen van goede beoorde-
lingscriteria essentieel. In ons tweede taaldorp hebben we ervoor gekozen om beoordelingscri-
teria afgeleid van het Europees Referentiekader in te bouwen in een ‘rubric’ die door de
beoordelaar bij alle situaties werd gebruikt. Daarmee wilden we de progressie van de leerling
in zijn taalverwervingsproces zichtbaar maken, en ook inzichtelijk maken waar de leerling nog
aan moest werken. Het is waarschijnlijk organisatorisch niet haalbaar, maar eigenlijk zou je
het taaldorp los kunnen koppelen van het rapportcijfer en het gebruiken om te bepalen of een
leerling op het beoogde ERK-niveau kan presteren. Je zou dan kunnen werken met meer open
opdrachten, waarbij het belangrijkste is dat de leerlingen laten zien dat ze in bepaalde situaties
op een bepaald niveau kunnen handelen. Op die prestaties zou je altijd gericht feedback moe-
ten kunnen geven, zodat het voor de leerling ook een echt leermoment wordt.

Geven jullie nu feedback aan de leerlingen na afloop van het taaldorp, of laat je de leerlin-
gen zelf terugblikken op hun prestatie?
Wij praten natuurlijk met ze na afloop, maar de feedback is voor ons nog wel een punt waar we
meer aan willen werken. We hebben overwogen de leerlingen een reflectieformulier te laten invul-
len als ze klaar zijn, maar ik betwijfel of dat zinvol zou zijn. Ze zijn dan namelijk nog gespannen,
en vooral opgelucht dat het voorbij is. Krijg je in die situatie een waardevolle zelfbeoordeling? En
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zijn de leerlingen wel in staat om te
reflecteren? Je zou ze daarin eerst
moeten trainen. In ieder geval denk ik
dat je zeker geen open vraag zou
moeten stellen (“Hoe ging het?”)
maar bijvoorbeeld iets laten noteren
wat heel goed ging en iets dat fout
ging. Wij zouden liever met video-
opnamen willen werken en een feed-
backsessie na het taaldorp willen
organiseren. Zo’n sessie is wel tijdro-
vend, maar versterkt het leereffect van
de deelname aan een taaldorp enorm.

En wat zijn jullie ervaringen met voorbereiden en uitvoeren van het taaldorp?
De organisatie neemt erg veel tijd in beslag: belangrijk om effectief te werk te kunnen gaan is
een goed stappenplan en een overzichtelijke blauwdruk. Voor mijn sectie Italiaans geldt dat
heel sterk, we zijn een hele kleine sectie (twee deeltijders). Wij hebben ontdekt dat voor de
leerlingen (met name voor de onderbouw) de enscenering heel belangrijk is: ze verwachtten
een hoog realiteitsgehalte, ze vroegen zich af hoe authentiek het allemaal zou worden. Ze wis-
ten dat ze met onbekende native speakers gesprekken zouden voeren; een leerling vroeg of er
een vliegtuig uit Italië zou komen met echte Italianen …. Maar ze verwachten ook authentieke
gebruiksvoorwerpen: echt eten en drinken, realia in hotel en winkels.
In onze ervaring is de wachttijd tussen de verschillende gespreksmomenten voor leerlingen
soms lastig te overbruggen. Er zouden opdrachten ontwikkeld moeten worden die geen
gesprekspartner veronderstellen (dit hebben we de tweede keer opgevangen door een brief-
kaart te laten schrijven). En ook heel bemoedigend zou een eventuele wandelende hulp kun-
nen zijn, die uitsluitend Italiaans spreekt en die de leerlingen tips kan geven, zoals je ook wel
eens een voorbijganger op straat om hulp vraagt.
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Welke taken hadden de native speakers, kregen die ook opdrachten?
Een goede voorlichting voor ‘bewoners’ met spelregels is heel belangrijk, de mensen moeten
weten waarop ze moeten letten, hoe ze moeten reageren als leerlingen in de problemen
komen, wat ze van leerlingen kunnen verwachten. Als je vanuit de ERK-niveaus werkt is de
manier waarop de gesprekspartner interageert heel belangrijk. Om de gesprekspartner vrij te
kunnen laten functioneren is het van belang dat men niet tegelijk beoordelaar is, en in ons
taaldorp hebben we dus per situatie twee mensen nodig: een gesprekspartner en een beoorde-
laar. Die native speakers hoeven trouwens niet per se docenten te zijn, zolang het maar men-
sen zijn die zich kunnen aanpassen aan het niveau van de leerlingen. Voor het realiteitsgevoel
is het zelfs beter als de gesprekspartners onbekend zijn bij de leerlingen. En verder is het goed
om de native speakers te laten rouleren, steeds dezelfde rol te moeten spelen is vermoeiend, de
kwaliteit van de gesprekken neemt anders in de loop van de dag ongewild af.

Wat zou je in een volgend taaldorp willen proberen?
Ik zou willen experimenteren met echte open opdrachten, zoveel mogelijk in één grote taak
ingekaderd. Wij hebben er al een begin mee gemaakt in ons tweede taaldorp, maar je zou nog
een stap verder kunnen gaan. Bijvoorbeeld: je krijgt een rol (iedere leerling een andere rol). Je
bent bijvoorbeeld een journalist en je hebt de taak om iets te schrijven over een gestolen beeld
in een museum. Je moet dan eerst de Galleria dell’Accademia zoeken (een plattegrond vra-
gen), je moet de weg vragen, dan ben je er en dan begin je mensen te interviewen. Leerlingen
moeten een doel voor ogen hebben waarin ze moeten slagen en krijgen daarbij ook een bud-
get (reisgeld, toegang, eten onderweg) of een beperkte tijd (dat verhoogt de spanning en
dwingt tot op tijd beginnen met vragen stellen). Er moet als het ware een verhaallijn ontstaan,
die de context realistischer maakt.
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Taaldorp: een voorzichtige invoering

Interview met Hanny Jansen

Hanny Jansen is docente Frans aan het Christelijk College Schaersvoorde te Aalten, een school
voor vmbo, havo, vwo en vwo+. Ze is kernteamleider havo/atheneum. Daarnaast geeft ze ook
twaalf uur per week les en staat dus nog steeds stevig met beide benen in de praktijk. De aan-
leiding voor het ontwikkelen van een taaldorp op haar school was dat de docenten meer aan-
dacht aan gespreksvaardigheid wilden besteden, en ze hadden ook op andere scholen gezien
dat het een leuke ervaring was. Het taaldorp is in voorzichtige stappen opgezet, met veel inzet
van collega’s en een betrokken directie. Docenten kregen extra tijd om het taaldorp te organise-
ren en in te voeren en alle mvt-secties en de sectie Nederlands waren erbij betrokken. Ze zijn
gestart met een pilot in klas 2 vmbo/gtl op de hoofdlocatie, de nevenlocaties volgden.
Vervolgens is gewerkt aan het programma voor klas 3. Het taaldorp wordt ieder jaar uitgebreid.

Jullie zijn bij het besluit om een taaldorp te organiseren en bij de ontwikkeling daarvan
grondig te werk gegaan, kun je uitleggen hoe het precies ging?
Eenmaal per twee weken, op een in het rooster vastgelegd uur, hebben een aantal docenten
Engels, Nederlands, Duits en Frans vergaderd, gedurende een periode van drie maanden. De
communicatie is heel belangrijk: leerlingen, ouders en collega’s moesten worden geïnfor-
meerd. De betrokkenheid van ouders moet je niet onderschatten. We hebben 170 uur voor
vakontwikkeling, de specifieke dialogen per taal zijn in die reguliere uren ontwikkeld. De alge-
mene opzet is ontwikkeld met extra formatie, 120 uur in totaal, 30 uur voor vier docenten.
Toen het project klaar was kreeg een collega 30 uur extra op jaarbasis om het uit te voeren.
Die uren zijn ook vast opgenomen in de normjaartaak.
Het heeft ons als mvt-docenten een boeiende intensieve samenwerking opgeleverd, maar er
was ook uitstraling naar docenten van andere vakken: toen we verlegen zaten om native spea-
kers zijn we in eerste instantie gaan kijken onder de collega’s op school, die ervaren daardoor
wat er bij mvt gebeurt aan de ontwikkeling van spreekvaardigheid. Voor het draagvlak in de
hele school is het belangrijk dat die andere collega’s een rol spelen. De directie deed ook
enthousiast mee: de rector heeft een actieve rol in het taaldorp vervuld.

Welke resultaten heeft de invoering van het taaldorp opgeleverd?
Je ziet dat leerlingen leren zich beter te redden in alledaagse situaties, mits ook een spreek-
vaardigheidsleerlijn wordt ontwikkeld. De weg naar het taaldorp is minstens zo belangrijk als
het evenement zelf. De leerlingen leerden intensiever van en met elkaar, waren gemotiveerder
en durfden fouten te maken. De spreekangst werd sterk verminderd. En niet te onderschatten
is ook de tijdsfactor, in veel minder tijd bereikten we in die klassen een veel hoger rendement.

Wat zou nog verder moeten worden ontwikkeld?
Ik zou wel graag willen dat het taaldorp nog minder op zichzelf staat. Ik probeer zichtbare
ruimte te creëren voor gespreksvaardigheid in de onderbouw. Maar in de bovenbouw moet
die lijn dan wel doorgetrokken worden, anders heb je geen progressie. En wat nog verder ont-
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wikkeld moet worden is de feedback aan de leerlingen. Het ter plekke evalueren is nog een
punt: ik heb toen ik optrad als native speaker in het taaldorp geprobeerd meteen feedback te
geven (in een klein gesprek), maar er is weinig tijd, de volgende leerling staat al klaar. En de
docent die achteraf in de les het taaldorp evalueert met zijn of haar leerlingen heeft maar een
deel van die gesprekken gevolgd.

Zijn de opdrachten in het taaldorp verschillend, afhankelijk van het niveau van de leerlingen?
Het verschil tussen vmbo/gtl en havo/vwo is nog te klein, we willen voortaan meer differentië-
ren, meer eisen stellen aan leerlingen die meer aankunnen. Bij vmbo/gtl spelen docenten de rol
van dokter en bakker, bij havo en vwo spelen ook leerlingen die rollen. Een aandachtspunt voor
de toekomst is een manier te vinden waarop we leerlingen extra kunnen belonen als ze creatief
taalgebruik toepassen, ongeacht het niveau van het leerjaar waarin ze zitten. Maar ook tussen de
verschillende talen is er onderscheid: bij Frans is het moeilijk om een evenwicht te vinden tussen
leerlingen teveel in bescherming nemen en uitdaging bieden. Veiligheid bieden aan de leerlingen
is in alle klassen een belangrijk punt. Docenten zouden zich sterker moeten ontwikkelen in ‘scaf-
folding’: hoe laat ik een leerling een beetje los, zodat hij leert steeds meer zelf te doen.

Hoe hebben jullie de leerlingen in de laatste weken op het taaldorp voorbereid?
De leerlingen hebben basisdialogen (patiënt-dokter, klant-bakker) gekregen aan de hand van
spreekkaarten. Bij het taaldorp konden de leerlingen de helft van de spreekkaarten als geheu-
gensteun gebruiken: deze was op de tafel geplakt (er staat bijvoorbeeld “Zeg dat je een brood
wilt”). Maar we willen het in de toekomst anders organiseren: dit is goed in de voorberei-

18

Bij de dokter



dingsfase, maar op het taaldorp moeten ze meer open opdrachten krijgen, anders leren ze
slechts dialogen uit hun hoofd. Natuurlijk betekent dit ook dat we de bewoners van het taal-
dorp apart moeten gaan trainen, dit stelt ook hogere eisen aan hun taalvaardigheid.

Is er nog meer dat jullie zouden willen veranderen? 
Het moment voordat de leerlingen het taaldorp binnengaan is ook belangrijk. Je moet ze in
de stemming laten komen, zich mentaal helpen voorbereiden: eigenlijk heb je een soort
opwarmer nodig, een situatie waarin ze de vreemde taal spreken zonder dat er een beoorde-
ling aan gekoppeld is. Het doel is dat de leerlingen de moed om te spreken verzamelen, dat ze
zich op hun gemak voelen en in hun creativiteit worden gestimuleerd. Bijvoorbeeld een situa-
tie waarin ze met de trein naar het buitenland reizen, of in de rij staan voor de douane, waar-
bij ze in de vreemde taal aangesproken worden.

Telt het taaldorp mee in de beoordeling van leerlingen?
Ja, het taaldorp geldt als proefwerk. Op grond van een lijstje met beoordelingscriteria wordt
de leerling een cijfer toegekend (een voorbeeldlijst is aan het eind van het interview opgeno-
men). Die beoordelingscriteria willen we helderder formuleren, dan wordt het ook duidelijker
voor collega’s van andere vakken die als bewoner functioneren. Kant-en-klaar oplepelen van
uit het hoofd geleerde dialoogjes is wat mij betreft niet meer dan een zes waard, meer punten
zouden moeten worden toegekend als de leerling los komt van het geleerde en creatief is in
z’n taalgebruik.

Bij jullie zijn de bewoners van het taaldorp ook de beoordelaars. Hoe ervaren jullie het
beoordelen van de leerlingen in het taaldorp?
Lastig blijft het tegelijk functioneren als bewoner en gesprekspartner enerzijds en als beoorde-
laar anderzijds. Om het creatieve taalgebruik beter te kunnen beoordelen moeten er ook nieu-
we, meer uitdagende situaties worden ontworpen. En we hebben ook voorbeeldmateriaal
nodig waarnaar de leerlingen in de oefensituatie kunnen luisteren. Idealiter zou dit door een
native moeten worden ingesproken, wat organisatorisch natuurlijk niet zo simpel is.
Waarschijnlijk moeten we een andere manier vinden om aan authentiek materiaal te komen.
Maar de ontwikkellijn is duidelijk, ons taaldorp wordt opener en realistischer.

Meer weten?
Informatie over het project Echt wél: talen BBL!, waarin in 2006 en 2007 de lessenreeks Een
dagje uit is ontwikkeld voor Frans en Duits in de basisberoepsgerichte leerweg is te vinden via
de site van het CPS: www.cps.nl (typ ‘een dagje uit’ in het zoekveld). Er is ook een video waar-
in leerlingen over hun ervaringen vertellen.

In Onderbouw Magazine is een artikel over dit project verschenen, zie:
http://www.onderbouw-vo.nl/ventura/?694_d6134,ovo_nr_8_p0609.pdf
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Communicatie: Punten:
niet te volgen voor een Fransman (boodschap komt niet over). 0 punten

1 punt
redelijk te volgen voor een Fransman 2 punten

3 punten
normaal te volgen voor een Fransman 4 punten

5 punten
prima te volgen voor een Fransman (foutloos) 6 punten

Vloeiend taalgebruik:
constant op zoek naar woorden (irritant) 0 punten
af en toe zoeken naar woorden 1 punt
redelijk vloeiend 2 punten
vloeiend 3 punten

Grammatica:
veel basisfouten (irritatie) 0 punten
af en toe basisfouten (niet irritant) 1 punt
redelijk foutloos/geen basisfouten 2 punten
foutloos 3 punten

Uitspraak:
zwaar Nederlandse uitspraak 0 punten
Nederlandse uitspraak 1 punt
redelijk Franse uitspraak 2 punten
Franse uitspraak 3 punten

Totaal aantal punten:

Cijfer:

Beoordelingskaart voor het taaldorp Frans
(bron: http://www.bastrimbos.com/Speaking/criteria_gespreksvaardigheid.htm)
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Taaldorp afgeschaft en vervangen door video via het web

Interview met Silvio Schrouff

Silvio Schrouff is docent Duits aan de RSG Enkhuizen, op de vmbo-afdeling. Samen met zijn
collega Henk Hensgens maakte hij video-opnamen van alledaagse gesprekken in een Duitse
stad, die nu als basismateriaal dienen voor het oefenen van gespreksvaardigheid. De gesprek-
ken werden over het algemeen spontaan en zonder voorbereiding van de native speaker opge-
nomen en hebben daardoor een natuurlijk karakter. De aanleiding voor de video-opnamen
was dat de docenten de spreekvaardigheidsactiviteiten rond het taaldorp wilden herzien. Het
resultaat: een ‘Youtube-taaldorp’ voor in de klas en ook voor thuis, zonder al te veel organisa-
tie direct door elke docent inzetbaar.

Op de RSG Enkhuizen hadden jullie al een taaldorp, maar dat bevredigde niet. Waarom niet?
We vonden het oefenen voor het taaldorp, in de klas, kunstmatig, en het taaldorp zelf eigenlijk
ook. De voorbereidingen werden gedaan aan de hand van standaarddialogen uit de methode,
met erg onnatuurlijke situaties voor leerlingen en docent.
Bij de organisatie kwamen we bovendien allerlei problemen tegen waar we veel tijd en energie
in moesten steken, met maar weinig rendement in onze ogen. Ons taaldorp was een doel op
zich geworden, het was een manier voor de school om zich te profileren, het maakte een
goede indruk naar buiten toe. Maar didactisch gezien was het resultaat nogal onbevredigend.
En spreekvaardigheid is een essentieel onderdeel van ons lesprogramma, het telt voor 25%
mee bij het eindcijfer. Het is net zo belangrijk als lezen, luisteren en schrijven. We zochten
naar een meer authentieke manier om gespreksvaardigheid te oefenen en hebben het taaldorp
uiteindelijk afgeschaft.

Hoe hebben jullie de opnames gerealiseerd?
In een paar dagen tijd hebben we in Münster (Duitsland) opnames op straat en in winkels
gemaakt, van gesprekken die we hebben gevoerd met bewoners van de stad aan de hand van
een paar scenario’s, zoals vragen naar de weg, naar toeristische informatie, iets kopen in een

apotheek, een fiets huren. Dat leverde ons een
grote hoeveelheid gespreksmateriaal op in een
authentieke context, de situaties zijn voor de
leerlingen herkenbaar en realistisch. De
gesprekken hebben we vervolgens allemaal
getranscribeerd, de video’s hebben we onder-
titeld en via de website van de school beschik-
baar gesteld. We maken gebruik van strea-
ming, dezelfde techniek die bij sites zoals
Youtube wordt gebruikt, om zonder vertra-
ging filmpjes af te kunnen spelen via het web.
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En hoe werk je hiermee in de klas? 
De docent speelt de video met ondertiteling in de klas af. De leerlingen krijgen daarna de tran-
scriptie van de dialoog, en de vertaling van de rol van de niet-moedertaalspreker. Ze luisteren
nogmaals naar de video-opname, terwijl ze meelezen. Daarna gaan ze de gesprekjes oefenen in
tweetallen in de klas, met afwisselend de rol van toerist en native speaker. Het is in het begin
erg gestuurd. Het resultaat is dat ze leren praten met uit het hoofd geleerde ‘chunks’. In een vol-
gende fase stimuleren we ze om die uitdrukkingen ook in andere situaties te gebruiken. Dat
werkt, leerlingen geven bijvoorbeeld aan dat ze iets kunnen bestellen als ze met skivakantie in
een Duitstalig gebied zijn (dit is uiteindelijk het ultieme taaldorp). We hebben een lijn van
reproduceren van chunks naar zelf combineren van chunks in het curriculum ingebouwd.

Hoe toetsen jullie uiteindelijk de spreekvaardigheid?
In het derde jaar vmbo, nadat ze anderhalf jaar in allerlei situaties geoefend hebben, moeten
de leerlingen zelf een gesprek verzinnen met tien vragen en antwoorden. De leerlingen schrij-
ven het gesprek dan eerst op, de docent corrigeert dat en vervolgens voeren de leerlingen het
gesprek uit in tweetallen. De docent is dan beoordelaar. Als je in het vmbo lesgeeft in de
beroepsspecifieke sector, dan kun je de gesprekken ook vakoverstijgend maken en koppelen
aan beroepssituaties.

Je moet natuurlijk wel over een beamer en computer beschikken.
Docenten hebben een lokaal met internet en beamer, de situaties kunnen ze in de klas tonen.
Op school is ook een domein met 30 computers waarin de hele klas met de situaties kan oefe-
nen. Het voordeel van video via het web is dat leerlingen de gesprekken ook buiten de school
kunnen oefenen, in hun eigen tempo.

Zetten jullie alleen zelf opgenomen materiaal in?
Nee, we bieden op de site van de school ook een BBC-cursus Duits (24 gesprekken), waaraan
we Nederlandse vertalingen hebben gekoppeld. De situaties van de BBC zijn relatief simpel,
maar dagen de leerlingen in de tweede klas wel uit tot gestructureerd oefenen. In de derde
oefenen ze vervolgens met de gesprekken die we zelf hebben opgenomen. De leerlingen zijn
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hierdoor dan ook na verloop van tijd in staat om gewenste uitdrukkingen adequaat in andere
situaties te gebruiken. Ondersteunend maken we gebruik van WRTS (een gratis online over-
hoorprogramma waarmee leerlingen en docenten zelf woordenlijsten kunnen samenstellen).
De leerlingen vinden in de online studiewijzer links naar al dit online materiaal. Niet alleen
spreekvaardigheid, maar ook de andere vaardigheden worden via de computer ondersteund.
Uitleg, oefeningen en opdrachten worden zoveel mogelijk via de studiewijzer toegankelijk
gemaakt. Uitzonderingen zijn die oefeningen, die betrekking hebben op liederen of teksten
waarop copyright rust, die kun je niet zomaar via de studiewijzer aanbieden, anders krijg je
problemen met auteursrechten.

Wat is volgens jou de meerwaarde van het oefenen van spreekvaardigheid op deze manier?
De input bestaat in ieder geval nu wel uit authentieke situaties, met correct en realistisch taal-
gebruik, en die hadden we vroeger niet. We maken immers gebruik van ‘echte’ sprekers die we
zelf selecteren. Daarnaast is een groot voordeel van het inzetten van authentieke gesprekken
als lesmateriaal, dat de drempel om zelf te spreken voor de leerlingen enorm verlaagd wordt.
De overtuigingskracht van de filmpjes en het gebruik ervan in de lessen en thuis blijkt een
wondermiddel. Van spanning of zenuwachtigheid is bij de meeste leerlingen geen sprake meer.
Leerlingen voelen zich zeker - ze kunnen het tenslotte in het begin ook voor 100% inoefenen -
en krijgen via goede cijfers een positieve feedback, die hun zelfvertrouwen alleen maar sterkt
en verdere drempels om te spreken uit de weg ruimt.
Onze ervaring na een aantal jaar werken op deze manier is dat we met behulp van de video’s
effectiever spreekvaardigheid kunnen trainen dan via de voorbereiding op het taaldorp, zoals
vroeger bij ons op school werd gedaan. Spreken aan de hand van op tafel geplakte spreekkaar-
ten, zoals in veel taaldorpen regel is, is niet hetzelfde als het nabootsen van een authentieke
spreeksituatie, wat naar mijn mening het doel van een taaldorp zou moeten zijn. Het heeft
geen zin om een taaldorp te organiseren als leerlingen de basisuitdrukkingen nog niet uit hun
hoofd kennen. En een taaldorp is niet per se de meest logische afsluiting van een spreekvaar-
digheidslijn.

Meer weten?
Hensgens, H. & Schrouff, S. (2006) Digitale video voor spreekvaardigheid, in Corda, A. &
Daniëls, J. (eds.) ICT-pioniers in het talenonderwijs (pp. 30-32), te downloaden via
http://www.nabmvt.nl/publicaties/00018/

De video-opnamen met de gesprekken zijn te bekijken via:
http://www.rsg-enkhuizen.nl/showpage_geel.asp?ID=1179 
klik in het menu links op: Videos zum Sprechen.

Via http://www.rsg-enkhuizen.nl/showpage_rood.asp?ID=977 
zijn hulpmiddelen, studiewijzers en links naar oefenmateriaal te vinden.
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Het mobiele taaldorp in de lerarenopleiding 

Interview met Rietje Benner

Rietje Benner is docente Frans aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Domein Onderwijs
en Opvoeding. Zij is vanaf het eerste uur betrokken bij de ontwikkeling van taaldorpen, in
eerste instantie in de vorm van mini-taaldorpjes in de klas op haar toenmalige school (het
Ignatiusgymnasium in Amsterdam). Vervolgens heeft ze een sleutelrol vervuld in de ontwik-
keling van het mobiele taaldorp van de HvA en in 2008 heeft ze met haar studenten meege-
daan aan een virtueel taaldorp.1

Het mobiele taaldorp zoals jullie dat nu in de lerarenopleiding gebruiken is gebouwd op de
fundamenten van de eerste taaldorpen. Hoe raakte je betrokken bij taaldorpen?
Begin jaren negentig was ik docent op het Ignatiusgymnasium in Amsterdam, waar een expe-
riment werd uitgevoerd met één van de eerste taaldorpen in Nederland in het kader van een
afstudeeronderzoek van Fieke Kroon en Pauline de Koning. Met een aantal mvt-docenten
(ook op de lerarenopleiding waar ik werkte) vormden we een groepje dat een beetje voor de
troepen uitliep met het idee: in welke situatie moeten leerlingen kunnen functioneren als ze
bijvoorbeeld een bepaald hoofdstuk uit de leergang afhebben? Die manier van denken bete-
kende dat je veel meer taakgericht gaat werken en als docent verder vooruitkijkt dan een
bepaald proefwerk of examen. Wat hebben leerlingen nou nodig om te kunnen functioneren
in een realistische situatie? Dat gaat dus verder dan standaardzinnetjes, voorbeelddialoogjes,
woordenschat. Leerlingen zullen daarnaast adequate compenserende strategieën moeten
beheersen. Dat betekent ook dat je je als docent moet afvragen: en wat doe ik daaraan? Hoe
bereid ik mijn leerlingen voor?
Zo denken over talenonderwijs resulteerde in kleine praktische oefeningen in de vorm van
taken in de les, een soort mini-taaldorpjes. Die mini-taaldorpjes zijn uitgegroeid tot een
schoolbreed taaldorp. In de lerarenopleiding is toen het idee ontstaan om scholen te onder-
steunen bij het uitvoeren van zo’n taaldorp door met behulp van onze studenten een mobiel
taaldorp aan te bieden, flexibel inzetbaar op meerdere scholen.
Maar het basisidee van het taaldorp is nog ouder. In de volwasseneneducatie werd er al in de
zeventiger jaren met een taaldorp gewerkt.2 

Heeft het inzetten van studenten bij de ontwikkeling van een taaldorp ook gevolgen gehad
voor het curriculum in de lerarenopleiding?
Dat heeft het zeker! We hebben het ontwikkelen van het mobiele taaldorp tot een vast onder-
deel van de studie gemaakt. Als je wilt dat de toekomstige generatie leraren taakgericht werkt,
dan moet je ze zo ook leren denken en laten ervaren wat op die manier werken voor je lessen
en de opbouw van een gespreksvaardigheidslijn betekent. Studenten op de HvA volgen eerst
een oriënterend college rond het thema taaldorp en lezen achtergrondmateriaal. Vervolgens
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2 Zie Talendorp: de uitvinder elders in deze publicatie.
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krijgen ze de opdracht voor een bepaalde school een taaldorp te ontwerpen. Ze gaan in groep-
jes aan het werk en hebben veel rollen: ontwerpers, bouwers, beoordelaars. Ze maken ook een
korte leerlijn: twee tot drie weken voor het taaldorp gaat hun materiaal naar de school.
Leerlingen bereiden zich op het taaldorp voor aan de hand van materiaal dat de studenten
voorbereiden en aanreiken. Vooraf vindt overleg met de school plaats, eerst via de opleider,
daarna via de studenten. De studenten bestuderen bijvoorbeeld de leergangen die op school
worden gebruikt. De scholen zijn vaak dezelfde, de studenten wisselen ieder jaar en daardoor
ziet het taaldorp er ook steeds weer anders uit.

Studenten moeten het taaldorp aanpassen aan het curriculum van de school waarvoor ze
het ontwerpen.
Het taaldorp is in principe leergangonafhankelijk, zodat het ook op andere scholen kan wor-
den gebruikt. De specifieke situatie op een school stelt wel eisen aan het ontwerp, het moet
niet als een losstaand evenement worden aangeboden. Studenten maken eerst een analyse van
wat er op de betreffende school aan gespreksvaardigheid en taalhandelingen wordt gedaan.
Studenten moeten aandacht besteden aan differentiatie in niveau (moeilijkheidsgraad van
constructies, frequentie van woorden, stimuli in moedertaal of doeltaal). Als je dat goed wilt
doen, moet je eerst weten wat leerlingen al kunnen.

In het ziekenhuis
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Levert het werken in studentengroepjes grote verschillen in uitwerking op?
Ja, en dat maakt het nou juist zo boeiend! Iedere groep studenten bereidt een situatie voor, ze
schrijven een dialoogje. Je ziet dat sommige groepjes heel traditioneel werken, ze bieden
woorden aan en veel gesloten opdrachten (vertaal bepaalde zinnen, maak invuloefeningen).
Sommige groepjes gaan een stuk verder: ze bieden nuttige zinnen aan en ze vragen de leerlin-
gen woorden op te schrijven die ze denken straks nodig te hebben. Vervolgens laten ze de leer-
lingen in tweetallen dialoogjes oefenen en opschrijven. Het reflecteren met de studenten op
hun product, de door hun ontworpen situatie, levert boeiende discussies op.
In de voorbereiding hebben sommige studenten de neiging veel grammatica aan te bieden
(los van structuren die nodig zijn). Dat wordt expliciet verboden, dat heeft ook te maken met
de doelgroep (vmbo, A1- en A2-niveau). Grammatica mag, maar dan uitsluitend als het strikt
noodzakelijk is om bepaalde structuren voor leerlingen bruikbaarder te maken.

Hoe vrij is de opdracht die studenten krijgen?
Studenten krijgen wel een raamwerk, maar ze leren het meest van een open opdracht, dus
binnen de kaders krijgen ze veel ruimte. We proberen de kaders steeds verder te verleggen
zodat rijke situaties kunnen worden ontworpen. De setting van het taaldorp Frans van vorig
jaar speelt zich af op de markt in Marrakech. Die setting geeft ruimte voor nieuwe rollen: er is
bijvoorbeeld een ziener op de markt, die de toekomst voorspelt. En afdingen speelt ook een
rol. Een stad in Marokko, waar ook Frans een van de voertalen op de markt is, biedt weer
meer mogelijkheden dan een Franse stad. Bovendien spreekt die stad allochtone leerlingen
meer aan. Zo spelen we ook in op de samenstelling van de schoolpopulatie in Amsterdam.

Het Marrakech-taaldorp



Welke rol spelen studenten bij de uitvoering van het taaldorp?
De docenten bereiden in de twee weken voorafgaand aan het taaldorp de leerlingen voor, ze
oefenen met de structuren, van gesloten tot open oefeningen. In het uur voordat de leerlingen
het taaldorp werkelijk betreden wordt er onder leiding van de studenten nog met zogenaamde
opwarmers geoefend. Een soort laatste training, een warming-up om de leerlingen in de juiste
stemming te brengen. Dat leerlingen zich veilig voelen en zich durven uiten is een belangrijke
factor voor het welslagen van het taaldorp. Studenten laten leerlingen in groepjes werken, omdat
ze hierdoor een veiliger gevoel krijgen. Leerlingen krijgen een rol en spelen niet zichzelf (niet ik
maar de gespeelde rol maakt een fout) en de inzet van strategieën wordt gestimuleerd.

Beoordelen de studenten de leerlingen?
Dat is afhankelijk van de school waar het taaldorp wordt uitgevoerd en afhankelijk van de
vorm van het taaldorp. Is het taaldorp een oefenmoment of een toets? Studenten zijn soms te
voorzichtig in hun weging, het zijn tenslotte ook geen ervaren docenten. Zo laten we ze proef-
ondervindelijk kennismaken met normering en vaststelling van niveaus. Studenten ontwerpen
zelf een beoordelingsformulier, dat kan verschillende vormen hebben dus. Leerlingen krijgen
een certificaat of een ingevuld paspoort waarop staat aangegeven wat ze gedaan hebben en
eventueel ook hoe goed ze dat hebben gedaan. Zo wordt ook nagedacht over de tussentijdse
feedback die de leerlingen moeten krijgen om een stapje verder te komen.
Uiteindelijk gebeurt hetzelfde met de studenten bij ons op de opleiding. Ook zij worden op
product en werkproces beoordeeld. Ook zij krijgen tussentijdse feedback.

De toekomst?
Het Europees Referentiekader zal zijn invloed laten gelden. Op welk niveau (A1, A2) schatten
de studenten de leerlingen in, welke stappen ontwerpen ze om met de leerlingen naar een
hoger niveau te komen? Studenten zijn tamelijk ICT-vaardig, we kijken dus ook naar nieuwe
vormen van begeleiden, zoals chatten, een virtueel taaldorp waar we in 2008 in de module

Mobiel taaldorp aan hebben gewerkt
samen met het CPS en de Hogeschool
Utrecht.3

Het inzetten van bovenbouwleerlin-
gen, dat maakt ook de groei van leer-
lingen zichtbaar, eerst als toerist in
het taaldorp, later als handelaar of
lokettist. Veel aandacht zal ook uit-
gaan naar de voorafgaande leerlijn.
Nu is het een proces van twee/drie
weken, maar eigenlijk moet je de hele
leerlijn bezien in het kader van taak-
gericht werken.
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Leerlingen aan het werk in het virtuele taaldorp
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Meer weten?
Egtberts, M. (2002) Het mobiele taaldorp, Levende Talen Magazine 89 (2), 5-8.
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Met het mobiele taaldorp op stap: Newcastle op school

Interview met Peta Eisberg

Peta Eisberg is docente Engels aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA), domein Opvoeding
en Onderwijs. Zij heeft ruime ervaring met de begeleiding van studenten van de HvA die een
mobiel taaldorp leren opzetten en uitvoeren op vo-scholen. Voor het taaldorp Engels wordt
Newcastle als setting gebruikt. Authenticiteit staat in dit taaldorp voorop, daarom wordt een
echte Britse stad gebruikt als - mobiel - decor. Omdat je niet zomaar in Engeland bent, is de
reis ernaartoe (inclusief douane en paspoortcontrole) onderdeel van het taaldorp. De ‘bewo-
ners’ van het taaldorp-Newcastle (de studenten van de HvA) hebben zich van tevoren in
Newcastle verdiept om nog authentieker over te komen.

Jullie doel is de leerlingen in een zo authentiek mogelijke situatie Engels te laten spreken.
Hoe worden de leerlingen hierop voorbereid? 
We geven veel trainingen aan docenten op scholen. Ik zie dat door deze trainingen leerlingen
nu beter voorbereid zijn door docenten en ook beter presteren in het taaldorp. Toen ik begon
zag ik dat de docenten leerlingen bijna alles lieten vertalen (“Zeg dat je moe bent en een
kamer wilt”), in plaats van ze aan te moedigen de taal vrij te gebruiken. De docenten worden
door ons ondersteund en werken met materiaal van de HvA. In het taaldorp zijn de situaties
nu helemaal niet meer gestructureerd maar volledig vrij. Leerlingen weten dat ze met bepaal-
de situaties zullen worden geconfronteerd, maar de dialogen staan niet van tevoren vast.
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Vooraf hebben ze geen idee waar het gesprek begint en waar het naartoe voert. Ze komen bij-
voorbeeld bij de VVV om informatie te vragen, en dan ontwikkelt zich een gesprek met de
native speaker. We zorgen veel voor situaties waarin een communicatief probleem opgelost
moet worden. Zo is er bijvoorbeeld geen kamer beschikbaar in de prijsklasse waarin de leer-
ling gedacht had een kamer te kunnen boeken in een jeugdherberg. Zo is het in de realiteit
ook: je bereidt je weliswaar voor op een gesprekje bij de VVV (je vraagt je bijvoorbeeld even
af hoe je het gesprek zal openen), maar zelden loopt een gesprek zoals je dat van te voren
dacht. De VVV-ambtenaar stelt vragen die je niet had voorzien, of geeft je ongevraagd advies,
of zegt iets dat je niet meteen begrijpt, en dan moet je om herhaling vragen. Leerlingen moe-
ten laten zien dat ze ook compenserende communicatieve strategieën kunnen toepassen.

Daar moeten de leerlingen dan wel goed op voorbereid worden.
In de voorbereidingsfase wordt na presentatie van voorbeelddialogen van gesloten naar open
opdrachten gewerkt. Het is essentieel dat leerlingen blootgesteld worden aan goede, authentie-
ke Engelse input. De studenten van de HvA nemen voorbeelddialogen op, en leerlingen kun-
nen daarnaar luisteren om zich voor te bereiden. De eerste fase is reproduceren, vertrouwd
raken met de uitspraak en de belangrijkste zinnen. Daarna komt gecontroleerde productie,
maar in de situaties in het taaldorp gaat het om spontane productie. Ook in de voorbereiding
staat steeds het creëren van een authentieke communicatieve behoefte bij de leerlingen cen-
traal. Ze moeten zich kunnen verplaatsen in een authentieke situatie en zich afvragen: hoe
kom ik te weten wat ik nodig heb? Een voorbereidende activiteit is bijvoorbeeld leerlingen te
laten nadenken over de zaken die aan de orde zouden kunnen komen in een dialoog bij de
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douane. Ze moeten dan inventariseren welke woorden en zinnen ze nodig denken te hebben.
Die moeten ze natuurlijk ook memoriseren. Daarnaast besteden we aandacht aan compensa-
tiestrategieën: als ze een bepaald woord niet weten, moeten ze dat proberen te omschrijven.

Heb je nog meer voorbeelden van voorbereidende activiteiten?
Iets wat altijd heel motiverend werkt is leerlingen te laten werken in tweetallen aan de hand
van foto’s. Ze moeten samen besluiten hoe de persoon op de foto heet, waar hij/zij leeft, in
welk huis, met wie, wat voor werk hij/zij doet. Dat zijn ook dezelfde taalelementen die aan de
orde komen in een taaldorp-situatie waarin ze zich moeten voorstellen. Door ze zo’n taak te
geven, in plaats van ze een complete dialoog uit hun hoofd te laten leren, zijn ze actiever
betrokken, ze stellen zich dan echt de situatie voor en bedenken daar zinnen bij. Uiteindelijk
loopt het gesprek wel anders dan gedacht, maar bepaalde structuren of voorspelbare elemen-
ten uit die voorbereidingsfase gebruiken ze wel. In de klas oefenen ze dus met gesprekken die
lijken op die in het taaldorp.

Een groot voordeel is natuurlijk dat de studenten van de HvA goed getraind zijn, en weten
hoe ze zich in de situaties in het taaldorp moeten gedragen.
Ik kan me voorstellen dat dit moeilijker is als je collega’s van andere vakken, of zelfs ouders of
oudere leerlingen inzet als native speakers, en dat je dan meer de neiging hebt met voorge-
structureerde situaties te werken. Maar dan is het leerrendement zoveel minder! In Newcastle
moeten leerlingen echte problemen oplossen: bijvoorbeeld, ze hebben niet goed op hun baga-
ge gelet en ze moeten aan de douane uitleggen waarom er illegale spullen in hun bagage zit-
ten. Of ze gaan naar een jeugdherberg, krijgen de sleutel van hun kamer en ontdekken dan
dat de sleutel niet in het slot past. Ze bestellen iets in een restaurant, en ze krijgen de verkeer-
de bestelling, of de borden zijn vies. In al deze gevallen moeten ze communicatieve strategieën
gebruiken om een probleem op te lossen.

In dit taaldorp wordt de leerling ook beoordeeld. Dat betekent dat je met de studenten die
dit doen uitgebreid moet kijken naar aspecten van beoordeling en naar feedback die stu-
denten leerlingen geven.
Beoordelen is inderdaad een onderdeel van het taaldorp, maar de ervaring die leerlingen er
opdoen staat veel meer voorop. Het assessment is minder belangrijk. Om spreekvaardigheid te
beoordelen gebruiken we het ERK en het boek Assessing Speaking, van Sari Luoma. De beoor-
deling omvat weinig aspecten. Er worden geen cijfers gegeven. De beoordelaars kiezen uit vier
punten; met een vijfpuntsschaal gaat men al gauw in het midden zitten, bij een vierpunts-
schaal wordt de beoordelaar tot een duidelijke keuze gedwongen. Beoordelaars gebruiken
kaartjes met verschillende kleuren en symbooltjes, die in het paspoort of op de beoordelings-
kaart worden geplakt. De leerlingen kennen de symbolen niet. In iedere kleurset hebben de
symbolen een andere waarde (bijvoorbeeld een driehoekje betekent in de roze set één punt en
in de blauwe set twee punten). Op deze manier kunnen de leerlingen de resultaten niet met
elkaar vergelijken. De docenten geven vervolgens later in de klas feedback. De resultaten van
de leerlingen dienen op dit moment meer als formatief assessment: de docent kan op basis
van de resultaten nieuwe leerdoelen formuleren, of de leerlijn aanpassen.
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Taaldorp op het Dalton-Vatel

Interview met Maurice Visser

Maurice Visser is een Dalton-docent in hart en nieren. Na zijn havo-opleiding op het Dalton-
Vatel in Voorburg volgde hij de lerarenopleiding Frans aan de Hogeschool Rotterdam, maar al
tijdens zijn eerste jaar is hij naast die opleiding bijlessen gaan geven op zijn oude school, en is,
naar eigen zeggen, daar in een baantje gerold en nooit meer weggegaan.
Maurice maakt zijn eigen leergang, is de zeer actieve trekker van de sectie Frans en een
enthousiast taaldorpbouwer.

Op de meeste scholen werken twee of meer talensecties samen aan een taaldorp. Het taal-
dorp op het Dalton-Vatel is er alleen voor het vak Frans, willen de andere secties niet?
Nee hoor, dat is het probleem niet. We hebben een bewuste keuze gemaakt om elke taal z’n
eigen kernactiviteit te laten uitvoeren. Bij Engels bijvoorbeeld werken de leerlingen verhalen
van Roald Dahl en Shakespeare uit tot een toneelstuk. Zij krijgen op een andere manier hun
onderdompeling in een taalsituatie.
Een tweede argument om het alleen bij Frans te houden is dat de leerlingen het een uniek
gebeuren vinden en zich volledig op het Frans concentreren. Het is niet zo dat ze ‘alwéér’ in
bijna hetzelfde taaldorp komen, met vrijwel identieke opdrachten en waar slechts een paar
bordjes verhangen zijn.

Hoe diep liggen de fundamenten van jouw taaldorp?
Het is gestart met het nadenken over artikelen die in de negentiger jaren in Levende Talen
verschenen. Op basis van die ideeën ben ik eerst binnen mijn eigen lessen gestart met mini-
taaldorpsituaties. Ik heb steeds meer het stappenplanachtige van die publicaties losgelaten en
ben mijn eigen weg gegaan, waarbij mijn hoofddoel is de leerlingen zo vrij mogelijk te laten
spreken in een omgeving die de werkelijkheid in Frankrijk goed benadert. In het klein en in
het groot. In de lessituatie en in de Daltonuren oefenen de leerlingen aan de hand van geleide
oefeningen die steeds opener worden, in een zo realistisch mogelijke situatie. In 2001 vond het
eerste grote taaldorp plaats op het Dalton-Vatel. Het evenement vindt weliswaar buiten het
klaslokaal plaats, maar in feite is het niet meer dan een lesactiviteit in de cyclus van gespreks-
vaardigheid. Het duurt voor de leerlingen ook precies een lesuur, daar heb ik bewust voor
gekozen. Velen noemen het een project, terwijl voor mij het een slechts een werkvorm is.

Kun je die inbedding in het gespreksvaardigheidscurriculum nader toelichten?
Gaandeweg is gespreksvaardigheid een steeds zwaarder onderdeel van mijn lessen geworden
en is het taaldorp op een min of meer logische plek in het curriculum beland. Leerlingen
bezoeken het dorp aan het einde van elk leerjaar in de onderbouw. Dat doen ze in alle school-
typen, onze klassen zijn heterogeen samengesteld. In de bovenbouw reizen de leerlingen al
naar gelang hun schooltype naar Lille of Parijs en komen daar in situaties terecht die ze uit
het taaldorp herkennen. Zo is bijvoorbeeld het enquêteformulier dat ze bij de VVV in Lille
moeten invullen al eerder in dezelfde vorm in het taaldorp-VVV-kantoor onder hun neus
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geschoven. Het gaat ons om de opbouw, elk jaar een stapje verder en vrijer, moediger, en om
de kennismaking en de vloeiende overstap naar de ‘echte’ wereld waar Frans gesproken wordt.
Alle gesprekssituaties in de onderbouw bereiden de leerlingen op die momenten voor. In de
weken direct voorafgaand aan het taaldorp oefenen de leerlingen extra intensief hun gespreks-
vaardigheid.

Het realiteitsgehalte staat hoog in jouw vaandel.
Leerlingen moeten niet alleen maar hun Frans droog oefenen, je leidt ze niet op voor bijvoor-
beeld grammaticakennis en leesvaardigheid alleen. Steeds vraag ik me bij de voorbereiding
van mijn lessen af: wat moeten de leerlingen in de praktijk kunnen, in welke situaties komen
ze (later) terecht waarin Frans de voertaal is? Op basis van die vraag pas ik het materiaal en de
opdrachten aan. Om die reden ben ik ook mijn eigen leergang gaan schrijven. Ik ben daar in
m’n eentje mee gestart; nu werken we met de hele sectie aan onze eigen leergang. Centraal in
die leergang staan de thema’s waaromheen de lessen zijn opgebouwd. De oefeningen zijn
direct uit de dagelijkse werkelijkheid geplukt en in een rijk taalbad geplaatst. Leerlingen zijn
(ook in de onderbouw) best geïnteresseerd in de cultuur van Frankrijk, in de wereld waar die
taal gesproken wordt; ook de omgangsvormen, de architectuur, leefgewoontes interesseren
leerlingen meer dan we vaak denken. Ik besteed daarom ook veel aandacht aan de vormaspec-
ten van het taaldorp: het moet niet een kwestie van bordjes verhangen zijn, het hele dorp
moet een Franse sfeer uitademen. Het liefst zou ik een ruimte huren waar het taaldorp per-
manent zou kunnen staan, echte Franse straatjes met zo veel mogelijk details. Dat helpt leer-
lingen zich de realiteit voor te stellen en helpt ze dus ook praten in de doeltaal.
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Wie zijn de bewoners, winkelbediendes, restauranthouders, van jouw dorp?
We hebben in de afgelopen jaren een compleet netwerk opgebouwd van zo’n 120 mensen die
ons helpen en de situaties bemannen. Het gaat in veel gevallen om ouders van (oud-)leerlin-
gen. We zijn gelukkig rijk bedeeld met ouders die een aardig woordje Frans spreken, hetzij
door hun beroep, hetzij omdat ze bijvoorbeeld een tweede huis in Frankrijk hebben. Dat

bestand van ouders wordt goed actueel
gehouden en aangevuld met studenten van
de opleiding Frans van de Hogeschool
Rotterdam. In januari loopt er een soort
inschrijfronde voor nieuwkomers, die mee
willen werken aan het taaldorp in juni.
Tijdens het taaldorp wisselen de medewer-
kers niet van situatie; we willen dat ze juist
goed ‘ingewerkt’ zijn in een bepaalde winkel
of restaurant. Ze kunnen dan ook beter de
leerlingen onderling vergelijken. Steeds is
één bewoner de gesprekspartner en de ande-
re beoordeelt. Omdat het best zwaar is zo’n
hele dag dezelfde soort gesprekken te voe-
ren, zorgen we voor goede randvoorwaar-
den: helder materiaal vooraf, een rijke en
weldadige lunch, voldoende pauzes en een
bedankje achteraf. Vrijwilligers moeten er
echt plezier in hebben en dat plezier kun je
faciliteren …

Hoe vrij zijn de leerlingen in het voeren van de gesprekjes?
In de brugklas gaat het om een aantal voornamelijk te reproduceren dialoogjes, die in de les-
sen uitgebreid geoefend zijn. Leerlingen dan al tot erg veel vrijheid ‘dwingen’ werkt niet, ze
hebben dan nog heel veel houvast nodig. Wie daartoe in staat is, wordt door de bewoners van
het taaldorp aan het einde van zo’n min of meer standaard dialoogje wat uitgedaagd om vrijer
te spreken, maar dat hoeft dus niet. Het gaat er in die klas voornamelijk om de leerlingen te
laten wennen aan de realistische situatie en om ze moed te geven de doeltaal te gebruiken. Het
aantal situaties is nog beperkt; er is wel een dorpsklok, om de vaart erin te houden, en leerlin-
gen schrijven een klein ansichtkaartje.
In de tweede klas neemt het aantal situaties toe, samen met de mogelijkheden om op de dialogen
te variëren. Er is bijvoorbeeld ook een situatie waarin leerlingen aan zogenaamde Franse klasge-
nootjes over zichzelf vertellen; dat is een voorbereid praatje, maar het wordt door de leerlingen
heel individueel uitgevoerd. Sommige leerlingen komen echt los van hun papiertje. De norm
voor de beoordeling is ook anders dan in de eerste klas, het accent ligt meer op de creativiteit.
In de derde klas zet zich dat proces voort, je ziet dat leerlingen echt gewend zijn en de situaties
beter inschatten. Meer improvisatie is gevraagd en komt ook tot stand. De situaties zijn ook
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omvangrijker. Wat je wel ziet, is dat leerlingen van de derde klas meer schaamtegevoelens ten
opzichte van elkaar hebben. We proberen daarom leerlingen ruimte te geven het gesprek meer
privé of in kleinere groepjes te voeren. Geen gedrang voor een kraampje, maar een beperkt
aantal leerlingen dat rondloopt, de anderen wachten in het belendende computerlokaal en
oefenen nog wat. Daar doen ze opwarmingsoefeningen met behulp van de site. In het dorp is
er verschil tussen ‘de straat’ en de privacyruimtes voor de gesprekken. Er zijn strepen getrok-
ken, net zoals je dat ook bij de balie van een bank ziet.

Je noemt de opwarmertjes in het computerlokaal. Jullie werken in de voorbereiding ook
met ICT?
Ja, onze school (en mijn lokaal …) is wat dat betreft goed geoutilleerd. We maken veel
gebruik van computer en beamer in de les. Gebruik van het Voicemailboard (een Internet-
forum waar leerlingen online berichten kunnen inspreken en naar elkaars berichten luisteren)
wordt ze vanaf klas 1 aangeleerd. Zo worden de gesprekken vastgelegd en van feedback voor-
zien en hebben leerlingen ook interactie buiten de lessen om. Verder is er op de schoolwebsite
ook ruimte gemaakt voor allerlei (na)spreekoefeningen. Ik heb ook een website gebouwd met
materiaal dat leerlingen kunnen gebruiken om zich voor te bereiden. In en buiten de les
maken leerlingen daar gebruik van. Op het laatste moment voor het taaldorp dus ook.
Taaldorp en computerlokaal grenzen aan elkaar, heel gemakkelijk.

Als leerlingen met elkaar oefenen, geven ze elkaar dan ook feedback?
Ik hecht daar veel waarde aan. Leerlingen kunnen echt wel beoordelen of de uiting van de
gesprekspartner voldoet of niet, en samen op zoek gaan naar verbetering. Wat ik aan die
wederzijdse feedback ook belangrijk vind, is dat de leerlingen zo kennismaken met de beoor-
deling en dus goed inzicht krijgen in hoe ze in het taaldorp zelf beoordeeld zullen worden. Ik
hecht veel waarde aan ‘peer-assessment’, dat heeft ook iets veiligs, elkaar helpen en op min of
meer gelijk niveau je gesprek voeren en verbeteren. Ten slotte is het taaldorp een beoorde-
lingsmoment in die lessenreeks dat meetelt als proefwerkcijfer. Voor hun prestaties krijgen de
leerlingen na afloop een certificaat.

Hoe valide is de beoordeling? En aanvullend: hoe weet je nou dat het niveau ook daadwer-
kelijk in opbouw verschilt?
We laten periodiek alle beoordelingsformulieren screenen door een docent en studenten van
de pabo in Rotterdam. Dat is zo gegroeid door de contacten met een ouder die werkzaam is
op de pabo. De formulieren van een compleet taaldorp worden opgestuurd en verwerkt en
van allerlei statistieken voorzien. De studenten maken daar een rapport van. Als je dat om de
paar jaar doet en de rapporten met elkaar vergelijkt zie je de niveaustijging per leerjaar en ook
de constante factor van hetzelfde leerjaar over een aantal jaren genomen. Dat geeft een zekere
validiteit en betrouwbaarheid aan het hele gebeuren.
Op dit moment werkt een van de sectieleden aan de implementatie van het ERK in de lessen
Frans. Daar worden de taaldorpactiviteiten ook in meegenomen. Dat zal nog beter vergelij-
kingsmateriaal opleveren.
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Meer weten?
Vries, E.K. de (2006) Voicemailboard, spreken en luisteren via het web, in Corda, A. & Daniëls,
J. (eds.) ICT-pioniers in het talenonderwijs (pp. 41-43), te downloaden via
http://www.nabmvt.nl/publicaties/00018/.

www.daltonvoorburg.nl
www.dalton-vatel.nl/taaldorp
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Virtueel Taaldorp: Project ViTAAL

Interview met Ton Koenraad en Maartje Visser

Ton Koenraad is als vakdidacticus mvt en ICT&O-adviseur verbonden aan de Educatieve
Faculteit van de Hogeschool Utrecht (HU) en heeft ruime ervaring met de ICT-aspecten van
taakgericht (talen)onderwijs en flexibel leren. Maartje Visser is senior consultant talen bij het
CPS in Amersfoort. Ze hebben eerder in projecten samengewerkt waarin ICT voor het talen-
onderwijs werd ingezet, waaronder Talenquest. In 2008 zijn ze actief geweest in het project
ViTAAL, een taaldorp in een virtuele omgeving. Doel van het project was de mogelijkheden te
verkennen voor het inzetten van virtuele werelden in het talenonderwijs in Nederland.
Deelnemende partijen waren: de vo-scholen PCC, OSG West Friesland, het CPS, de HU en de
Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Op basis van het mobiele taaldorp van de HvA is een virtueel taaldorp ontwikkeld. De
oplossing voor organisatorische problemen?
Maartje: Ik denk dat een virtueel taaldorp een oplossing kan zijn voor de logistieke proble-
men die je ziet bij de traditionele taaldorpen: het ontwerpen en uitvoeren van een virtueel
taaldorp is een ingewikkelde klus, maar eenmaal gemaakt, is de situatie steeds te gebruiken en
vrij eenvoudig aanpasbaar.
Ton: Bovendien is de virtuele wereld altijd aanwezig, dus je kunt er het hele jaar door mee
oefenen. Mits de wereld bewoond is, natuurlijk: in ons geval waren de bewoners studenten
van de HvA.

Wat moet ik me voorstellen bij een virtueel taaldorp en hoe hebben jullie dit ontworpen?
Ton: Het is een 3D-virtuele wereld, net als Second Life. We hebben een Frans ‘virtueel dorp’
nagebouwd, waarin je kunt wandelen, interactie hebben met andere gebruikers en ook daad-
werkelijk kunt spreken. We hebben geen gebruik gemaakt van Second Life maar van een
ander platform, Active Worlds. Veel technisch werk is verricht door SURFnet en Kennisnet, in
het kader van een pilotproject om te onderzoeken wat virtuele werelden voor het onderwijs
kunnen betekenen. In de virtuele ruimte die voor het pilotproject beschikbaar was gesteld
heeft de systeembeheerder van de school het virtuele dorp ingericht. Wat ook belangrijk is:
het virtuele dorp is alleen toegankelijk voor leerlingen en overige betrokkenen bij het project.

Had je zelf al ervaring met het ontwerpen van taken voor een virtuele wereld?
Ton: Ik heb ervaring opgedaan tijdens een professionalerisingstraject van Languagelab.com,
een organisatie die als taalschool diensten aanbiedt in Second Life. Ik heb toen aan een les
meegewerkt rond het thema ‘eten’. De voorwerpen die daar zichtbaar en aanraakbaar werden
aangeboden (bijvoorbeeld ‘apple’) waren ook gekoppeld aan een audiofile met gesproken
Engels, zodat de leerlingen meteen de naam van het object konden horen. Verder waren er
mogelijkheden voor interactie tussen leerlingen, maar ook is gekeken hoe je met structuur- en
transformatieoefeningen zou kunnen werken. Nogal traditioneel dus: je hebt geen virtuele
wereld nodig om dat soort lesmateriaal te maken! Voor ons virtuele taaldorp wilden we situa-
ties met authentieke interactie.
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Lift dit project mee op de games-hype?
Maartje: Ja en nee, we maken wel gebruik van wat er in de gameswereld ontworpen is, en het
project sluit aan bij ervaringen die leerlingen met games hebben, natuurlijk, maar de doelstel-
ling is dat ze een taal beter leren. Wat ons voor ogen staat is dat onafhankelijk van een vaste
plaats - de school - een leerling aan gespreksvaardigheid kan werken op een speelse manier, in
een virtuele wereld die nauwelijks onderdoet voor de werkelijkheid.
Ton: Je moet een onderscheid maken tussen virtuele werelden en gaming. Bij gaming is er spra-
ke van voorgeprogrammeerde mechanismes (zodat je bijvoorbeeld een hoger niveau kan berei-
ken na specifieke acties). Virtuele werelden zijn slechts omgevingen die door de gebruikers inge-
richt kunnen worden. Zij lenen zich daardoor meer voor ‘play’, zoals simulaties en rollenspelen.

Wie heeft de taken ontworpen voor het taaldorp, welke situaties komen er in voor? En hoe-
veel leerlingen hebben meegedaan?
Maartje: In de virtuele wereld zijn er nu verschillende situaties: een winkel, een café, een
dorpsplein, een politiebureau, een hangplek. Leraren in opleiding van de HvA hebben aan de
hand van ontwerp-richtlijnen per situatie voorbeelddialogen, vocabulaire, opwarmers en
spreekkaarten gemaakt. Aan het taaldorp hebben twee brugklassen havo-vwo en vmbo-t
meegedaan. Alle voorbereidingen, technisch en inhoudelijk, zijn gebeurd tussen februari en
april 2008, en de leerlingen hebben er in mei en juni mee gewerkt.

Een straat in het virtuele taaldorp
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Een van de uitdagingen van een echt taaldorp is de logistiek. Hoe doe je dat in een virtueel
taaldorp? Het kan erg chaotisch worden, als er op een bepaald moment erg veel leerlingen
tegelijk inloggen.
Maartje: Je kunt natuurlijk niet met de hele klas tegelijk op het virtueel taaldorp inloggen. De
studenten van de HvA hebben de leerlingen in kleine groepjes verdeeld, en iedere student
begeleidde één groepje. De studenten hebben ook met de leerlingen afgesproken wanneer ze
zouden inloggen. Dat kan dus ook buiten de normale schooltijden zijn. Maar ja, dan moet de
techniek thuis ook goed werken. Omdat dit laatste slecht beheersbaar is, raden we aan om
eerst op school te werken aan zo’n project.

Hoe zijn de ervaringen met de techniek geweest? Hoe computervaardig moet je zijn om met
het virtueel taaldorp te werken?
Maartje: de techniek is cruciaal, en nog steeds vrij nieuw, dus dat is zeker een punt van aan-
dacht. Je kunt bijvoorbeeld in het virtuele taaldorp echt met elkaar spreken, via voicechat,
maar soms (bijvoorbeeld omdat het netwerk op een school te goed beveiligd is) werkt de
voicechat niet. Dit vereist uitgebreid testen op alle samenwerkingslocaties.
Ton: Je moet de gebruikers zeker goed trainen: ze moeten weten hoe ze zich moeten verplaat-
sen in de virtuele wereld, hoe ze de voicechat moeten gebruiken, en in het geval dat dit niet
werkt, moeten ze snel kunnen overstappen op tekst-chat. Er is een grote potentiële meerwaar-
de in het feit dat de gesprekken ook opgenomen kunnen worden, later kan dit materiaal
gebruikt worden om feedback aan leerlingen te geven. Maar de studenten moeten ook goed
getraind worden in het gebruik van de opnamesoftware.

Elkaar ontmoeten in het virtuele taaldorp



Is het niet een te individualistisch gebeuren, een leerling in z’n eentje achter de computer?
Ze werken en spelen al zo veel achter het scherm …
Maartje: Misschien is het wel een probleem dat sommige leerlingen ICT-moe raken. Toch zie
ik eerder voordelen: in zo’n omgeving zijn er veel mogelijkheden voor hogere niveaus en voor
onverwachte elementen in situaties door het flexibele karakter van het virtuele taaldorp. In
onze ervaring vonden de leerlingen werken met het virtuele taaldorp in ieder geval heel moti-
verend en leuk. En iedere leerling was de hele les bezig met spreekvaardigheid.
Ton: Een ander mogelijk voordeel is dat het virtuele personage dat iedere gebruiker krijgt, de
avatar, de leerlingen afschermt/beschermt. Je neemt een andere identiteit aan en daardoor
wordt de drempel om te spreken lager. In een taaldorp in een gymzaal met zo veel mensen om
je heen moeten leerlingen soms over een enorme drempel heen om te spreken.

Een laatste vraag, buiten het taaldorp: zijn virtuele werelden ook op andere manieren inge-
zet in dit project?
Maartje: Ja, naast het virtuele taaldorp hebben we in Active Worlds ook een ‘adventure’ ont-
worpen. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van een kant-en-klare omgeving, de virtuele
versie van de Titanic. Dit adventure gaat over een ‘moordmistery’ aan boord van de Titanic
dat de leerlingen moeten oplossen en is ontworpen als een TalenQuest met interactieve ele-
menten, de zogenaamde web 2.0. Leerlingen werken in teams en op verschillende momenten
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moeten ze een rapportage van hun onderzoek inspreken en aan de docent sturen, waarin ze
vertellen wie volgens hen verdacht is. Ze krijgen ook gaandeweg sleutelwoorden aangeboden
die ze moeten invoeren om naar de volgende stap in het verhaal of een volgende set van
instructies te kunnen. In de virtuele Titanic kunnen ze vragen stellen aan leraren in opleiding
van de HvA, die de rol spelen van bepaalde personages, om de moordenaar te ontdekken. Erg
spannend! De TalenQuest heet Panique à bord.
Ton: Met een aantal HU-studenten experimenteren we ook nog met (materiaalontwikkeling
voor) activiteiten voor informeel leren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan evenementen als karao-
ke in de doeltaal of een quiz over kennis van land en volk.

Meer weten?
Voor de achtergronden van het Project ViTAAL zie:
Koenraad, A.L.M. (2008) 3D Virtuele Werelden voor het MVTO, Focus op Virtueel Taaldorp,
http://ton.koenraad.googlepages.com/3d%26mvto

Koenraad, T. (2008) How can 3D virtual worlds contribute to language education? Focus on
the language village format. Proceedings WordCALL 2008,
http://www.j-let.org/~wcf/modules/tinyd12/

Meer informatie over het Project ViTAAL is te vinden via de site van het CPS: www.cps.nl
waar vanaf december 2008 een speciale brochure over ViTAAL te downloaden zal zijn.

De talenquest Panique à bord is toegankelijk via:
http://download.cps.nl/download/Talencentrum/vitaal/Titanic/index.htm
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Talendorp: de uitvinder

Interview met Bob Driessen

Wie in gesprek raakt met Bob R. Driessen, de ‘uitvinder’ van het ‘talendorp’,4 kan daar gerust
een paar uur voor uittrekken. Onderwerpen als taalonderwijs aan volwassenen en leerstijlen
wisselen in snel tempo af met de beschrijving van een droom in het Alhambra, het waterlei-
dingbuisprincipe (al luisterend klanken, zonder gedachten erover toe te laten, onbelemmerd te
laten doorstromen) en Bobs beschouwingen over menstypen en de integratie van het ennea-
gram in de leerstijltypen van Kolb. Voor deze publicatie is tweeënhalf uur interview terugge-
bracht tot de kern: Bob is een talendorppionier en is de onvermoeibare drijvende kracht ach-
ter het jaarlijkse Pueblo Español in Amstelveen.

Het Pueblo Español staat in een lange traditie. Het dorp heeft inmiddels vele duizenden
bezoekers en bewoners gekend.
Het komt regelmatig voor dat een tijdelijke ‘inwoner’ van het Pueblo Español op me afkomt
met de trotse uitspraak dat hij (bijvoorbeeld) vijftien gebouwen heeft bezocht en dus ook met
vijftien wildvreemde mensen geheel zelfstandig in het Spaans gesproken heeft. Ik kan van dit
soort uitspraken zo genieten, je hebt dan toch je doel bereikt: mensen over hun spreekangst
heen helpen, zien dat je studenten los komen van de standaarddialogen en een succesbeleving
hebben, ieder in z’n eigen stijl.
Het idee voor een talendorp is ontstaan in het midden van de zestiger jaren en verder uitge-
werkt in de zeventiger jaren, toen werkte ik in Amstelveen op de Volksuniversiteit. De studen-
ten die ik toen had volgden een cursus Spaans omdat ze voor hun werk of privé naar bijvoor-
beeld Spanje, Cuba of Venezuela moesten. Het was voor hen belangrijk dat ze zich snel en
flexibel in het Spaans konden redden in dat land. Ik ben toen gaan experimenteren met realis-
tische situaties die pasten bij de behoeftes en de leerstijl van de cursisten.

Een leersituatie aangepast aan de behoefte van een individuele cursist, kun je dat nader toe-
lichten?
Er gaapte een gat tussen het leren van een vreemde taal enerzijds (vaak onnatuurlijk en kunst-
matig op een stoel, soms afgesloten van de omgeving met een hoofdtelefoon, zonder gebaren,
zonder achtergrondgeluiden) en het toepassen van de taal in een realistische situatie ander-
zijds. Ik ben erover gaan nadenken hoe je de leersituatie voor de leerder zo natuurlijk moge-
lijk kunt maken. In veel klassituaties waren (en soms zie je dat nóg) vaak maar twee personen
aan het woord: de docent en één van de leerlingen; de anderen zaten er meestal inactief bij.
Dat is buitengewoon inefficiënt. Je vraagt je dan af hoe je de leeromgeving het beste kunt
organiseren opdat alle leerders tezamen en tegelijkertijd actief bezig zijn.
Je zag en ziet nog steeds leerlingen en cursisten die niet hebben geleerd kennis en vaardighe-
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quent voor de meervoudsvorm kiest.
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den tegelijkertijd in een realistische situatie toe te passen. Pas bij een repetitie of examen wor-
den zij daar veelal voor het eerst mee geconfronteerd. En die situatie is dan een heel gestruc-
tureerde, lokt niet uit tot creativiteit, tot echte ontplooiing. Ik zocht naar mogelijkheden om
de cursisten de gelegenheid te geven los te komen van de cursus, van de leergang, van de
docent, zodat ze leerden hun kennis zelfstandig toe te passen en op eigen benen te staan.

Die kijk op leren (van een taal) was nieuw in die tijd, zeg je. Je hebt je sterk gemaakt voor
het ontwikkelen van vaardigheden die cursisten in de dagelijkse praktijk na de cursus hard
nodig hebben.
Veel mensen leren wel een vreemde taal, maar komen nooit met een buitenlander in contact.
Het einddoel is daardoor te vaag of ligt te ver weg. Als dat zo is, hoe kan je dan de leerder een
dichterbij gelegen doel aanbieden, al is het maar éénmaal per jaar, waar hij z’n kennis in het
echt kan toepassen? Je zou zo graag die cursist even willen onderdompelen in het land van de
doeltaal, maar dat lukt logistiek gezien natuurlijk niet. Zo kom je op het idee het land naar de
lessituatie te halen, of in ieder geval bereikbaarder te maken. Kortom: je bouwt een stukje
doeltaalland dichtbij de cursist en schept voldoende voorwaarden die uitdagen tot het daad-
werkelijk en vrij gebruiken van de doeltaal. Je begint met dit soort situaties in je klas te creëren,
in het klein, maar om zo veel mogelijk mensen te bedienen en met elkaar in contact te bren-
gen hebben we het langzamerhand uitgebouwd tot (ook) een groter gebeuren: een jaarlijks
talendorp met vele straten en veel bewoners, overal uit Nederland vandaan en bestemd voor
iedereen die Spaans studeert, waar dan ook.

1980 - Studiedag van de sectie Spaans van Levende Talen aan de Universiteit Utrecht
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Het begon in 1972 een vastere vorm te krijgen, toen ik voor enkele begeleidingslessen bij de
Teleaccursus Vamos a ver in de RAI een zaaltje huurde. De Teleacdeelnemers werden daar
geconfronteerd met enkele van de spreekomgevingen uit de cursus, om uit te proberen of het
‘dorpsidee’ werkte. Op basis van de reiswijzers en dagroutes die ik al eerder had opgezet en die
geënt waren op Linguaphone-cursussen en andere ervaringen, hadden we al een aantal huisjes
nagebouwd en situaties bedacht waarin bezoekers van het minidorpje bijvoorbeeld een hotel-
kamer moesten bespreken.

Kun je het huidige Pueblo Español beschrijven?
Er zijn nu vijf straten in het dorp en een Plaza Mayor met vele gebouwen die uitdagen tot
communicatie: winkels, hotels, een vliegveld, douane, restaurants, een postkantoor, een bank,
een warenhuis. Een aantal routes (handleidingen, taken) leiden de cursisten door het dorp.
Alle opdrachten zijn tijdens het voorafgaande lesseizoen uitgebreid geoefend. Men krijgt bij
verrassing na het betreden van het dorp één van deze routes te volgen. In ongeveer drie kwar-
tier moet men proberen zo’n tien gebouwen van zijn route te bezoeken en de opdrachten uit
te voeren. Na wat verplichte meer stereotype taaluitingen is het de bedoeling dat cursisten van
de standaarddialogen loskomen en meer vrij converseren. Ze kunnen wat kopen met het
dorpsgeld dat ze hebben gekregen; kost iets meer dan ze in de portemonnee hebben, dan kun-
nen ze op vertoon van het verstrekte paspoort geld ophalen bij een bank of bij het postkan-
toor van het dorp. Als de cursisten iets hebben gekocht of gereserveerd, kortom als de
opdracht is uitgevoerd, krijgen ze van de beheerder van het gebouw een sticker die geplakt
wordt in zijn Liste de visitas als bewijs van de uitgevoerde opdracht. De opdrachten zijn open
en nodigen uit tot ‘losse’ gesprekken. De beheerders van de gebouwen zijn op het voeren van
dit soort gesprekken voorbereid en getraind in het uitdagen.

Talendorp 1984: echte tortilla’s te koop Een Spaanse krant kopen



En wie zijn de beheerders van de gebouwen?
De beheerders kunnen cursisten zijn die de taal beter beheersen, maar in de loop van vele
jaren heeft zich daarbij een grote groep van zeer goed Spaans sprekenden gevoegd, die ‘conce-
jales’ (gemeenteraadsleden) worden genoemd en min of meer verknocht zijn geraakt aan het
project, dat zij enthousiast zijn blijven steunen met een bewonderenswaardige inbreng. Het
gaat om vele tientallen (near) native speakers die alle landen van de Spaanstalige wereld verte-
genwoordigen, en de bedoelingen van het talendorp perfect aanvoelen. Het is een feest om
met hen samen te werken: een soort van Verenigde Naties in het klein.
Hoewel men van gebouw kan wisselen, wordt daar weinig gebruik van gemaakt tijdens het
evenement zelf, omdat velen een voorkeur lijken te hebben voor een speciale spreekomgeving;
maar de mogelijkheid om in verschillende gebouwen praktijkervaring op te doen blijft
bestaan.
Naast de situaties zijn er ook centrale gebouwen om hulp te krijgen (in het gemeentehuis kan
men aanvullende taalkundige hulp krijgen, en troost). In het stadspark kan uitgerust worden
en het volgende gesprek worden voorbereid. Als de cursisten een foutje maken, krijgen ze
meteen feedback, de concejales herhalen dan de foute woorden of zinnen in verbeterde vorm
(‘recasting’).

Hoe worden cursisten voorbereid op het jaarlijkse talendorp?
Dat is verschillend per opleiding en opleider. We geven hulpmiddelen uit aan belangstellende
docenten, zowel de situaties (routes, opdrachten) als informatie voor de gebouwbeheerders.
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De cursisten krijgen feedback op hun taaluitingen, zowel in de oefensituaties in de klas als na
afloop van een talendorp. Deze feedback en de verwerking ervan leveren een belangrijke bij-
drage aan de verbetering van de gesproken taal. Natuurlijk worden ook grammaticastructuren
aangeboden, woordjes geleerd, maar steeds met in het achterhoofd wat die kennis betekent
voor de praktijk. In de taallessen wordt ook expliciet aandacht geschonken aan de niet-talige
componenten van een situatie. Ook kennis over en ervaring met cultuur, omgangsvormen,
non-verbale communicatie is essentieel voor het zelfvertrouwen om een gesprek in de doeltaal
aan te gaan.

De toekomst?
Het Pueblo Español zal altijd uitbreiden; situaties, opdrachten worden telkens tegen het licht
gehouden, om te kijken wat er nog verbeterd kan worden. Ik ben op een leeftijd waarop
menigeen al gestopt is met werken, maar in het Pueblo Español heb ik mijn hart gelegd.
Zolang dat blijft kloppen en ik kan leren zal ik actief blijven. Net zoals mijn cursisten zich
steeds verder zullen ontwikkelen. Het talendorp is een realistische schakel in die keten.



Aandachtspunten en tips

Algemeen: organisatie op schoolniveau
• Een taaldorp ontwikkelen kost veel tijd! Overleg met het schoolmanagement over de

benodigde ruimte in het takenpakket van de taaldorpteamleden. Werk met een stappen-
plan, begin klein (in de klas) met een paar situaties, breid pas na grondige evaluatie uit.

• Je kunt het taaldorp met attributen zo mooi en realistisch maken als je wilt. Vraag je af
hoe belangrijk dat doel is, in verhouding tot de leerdoelen voor de leerlingen. Een realis-
tische omgeving stimuleert kinderen om te spreken (dus besteed er zeker aandacht aan),
maar zonder goede taakgerichte opdrachten gaat het niet.

• Verdeel in het team de taken: het technisch bouwen, het verzamelen van attributen, het
maken van de opdrachten, de ontwikkeling van een beoordelingsformulier, het werven
van ‘bewoners’ (zie ook hieronder), etc.

• Benoem één medewerker tot ‘contactpersoon logistiek’.
• Je hebt medewerking nodig van conciërge tot directie: iedereen moet meedoen. Ouders

en leerlingen moeten worden geïnformeerd.
• Neem contact op met een lerarenopleiding: studenten kunnen betrokken worden bij de

opzet en uitvoering van het taaldorp.
• Laat het taaldorp opnemen in het jaarrooster van de school als het een één- of meer-

daags evenement is, zo worden taalactiviteiten zichtbaar.

De ‘bewoners’ van het taaldorp
• Zoek de bewoners zo dicht mogelijk bij huis (collega’s van andere vakken en ouders die

de doeltaal goed spreken, studenten van een lerarenopleiding of talenstudie, leerlingen
van een tto-school of anderstalige school, werf bij een kerkgenootschap zoals de Waalse
kerk of de Deutsche Evangelische Gemeinde). Ook bovenbouwleerlingen kunnen wor-
den ingezet.

• Verdeel de bewoners in gesprekspartners en beoordelaars, dat praat vrijer en beoordeelt
objectiever.

• Maak een plan om de bewoners te instrueren. Neem doelen en opdrachten met de
bewoners door. Spreek af wat ze moeten doen als leerlingen in de problemen komen,
wat ze van leerlingen kunnen verwachten, hoe ze leerlingen kunnen ondersteunen
(‘scaffolding’). Oefen de gesprekken, help niet-docenten meer uit gesprekken te halen,
bied eventueel een stoomcursus conversatie aan: investeren loont! Zie ook verderop bij
‘Beoordeling’.

• Beloon gastbewoners rijkelijk: lekkere lunch, flesje wijn. Een hele dag kletsen is inspan-
nend!

• Maak een netwerk van bewoners, leg adresgegevens voor een volgende keer vast.

Voorbereiding in de les
• Inventariseer eerst wat er al gebeurt aan gespreksvaardigheid op je school: waar kun je

op aansluiten, welke sterke en zwakke punten zie je, oefenen leerlingen al in min of
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meer realistische situaties in het klein, op welke plaats in het jaarplan past een taaldorp?
• Geef het taaldorp een logische plek in de gespreksvaardigheidsleerlijn, gaat het om een

tussentijdse diagnose of gebruik je het taaldorp als eindtoets? Eén taaldorp in de loop-
baan van een leerling, of kan hij z’n niveaustijging een volgend jaar laten zien? Pas je
taaldorp aan aan de gewenste leerlijn en niet andersom.

• Geef leerlingen input en train ze op zowel receptief als productief gebied: een gesprek
bestaat uit zowel spreken als luisteren.

• Gebruik ICT als ondersteuning in de voorbereiding, zodat leerlingen ook buiten de klas
kunnen oefenen (laat de leerlingen kijken naar video-opnamen van voorbeelddialogen -
liefst authentieke gesprekken, laat ze via het Voicemailboard inspreken).

• Creëer wanneer mogelijk in de klas echte communicatieve behoeften bij de leerlingen,
net als in het taaldorp.

• Besteed aandacht aan de specifieke woordenschat die vereist wordt in het taaldorp (bij-
voorbeeld via ‘word maps’ en WRTS) en aan relevante grammaticale onderwerpen.

• Laat leerlingen woorden en chunks uit het hoofd leren, en train ze in het combineren
daarvan (bijvoorbeeld door ze dialogen te laten bedenken voor situaties die sterk lijken
op die van het taaldorp).

• Besteed aandacht aan compensatiestrategieën: hoe zeg je dat je iets niet begrepen hebt,
hoe vraag je iemand om langzamer te spreken? 

• Besteed ook aandacht aan de non-verbale aspecten van gesprekken; welke gewoontes,
omgangsvormen kenmerken het doeltaalland?

• Werk van klein naar groot, van gesloten naar meer open opdrachten.
• Twee, drie weken voor een groot taaldorp intensief oefenen geeft leerlingen wat houvast.

Maar als de eerste kennismaking met vrij spreken dan pas begint is dat aan de late kant
om leerlingen te helpen te stijgen in niveau.

• Oefen de leerlingen in het elkaar beoordelen en van feedback voorzien, juist van elkaar
leren ze veel, en het is voor veel (zwakkere) leerlingen veiliger dan steeds weer uitslui-
tend feedback krijgen van een docent.

De opdrachten op het taaldorp
• Goede, realistische opdrachten zijn open taken die leerlingen ‘dwingen’ creatief te zijn in

hun uitingen.
• Laat de opdrachten in relatie tot elkaar staan, laat leerlingen een realistische route door

het dorp afleggen. Geef ze bijvoorbeeld een beperkt budget mee, waarvan ze wat moe-
ten kopen, moeten eten, reizen, onderhandelen op een markt …

• Maak opdrachtkaartjes met niet meer tekst dan strikt noodzakelijk, dwing leerlingen
creatief te zijn en eigen formuleringen te kiezen, geef puntsgewijs aan hoe een gesprek
zou kunnen verlopen.

• Geef de bewoners ook de opdrachtkaartjes en maak het hen gemakkelijk om tijdens het
gesprek nieuwe wegen in te slaan, uit de leerling te halen wat erin zit.
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Het verloop van het taaldorp
• Zorg ervoor dat de leerlingen in de stemming komen direct voor ze het taaldorp ingaan;

organiseer een warming-up, creëer een situatie waarin de leerlingen de vreemde taal
moeten spreken, zonder dat ze worden beoordeeld.

• Laat niet alleen de leerlingen, maar ook de bewoners rouleren. Wijs eventueel wel per situ-
atie specialisten aan (winkelchef, gerant, hoofd VVV) om de continuïteit te waarborgen.

• Verdeel de leerlingen over het dorp door verschillende routes te ontwerpen, voorkom
stuwing bij één winkeltje.

• Voorkom rijen bij bepaalde situaties, zorg dat leerlingen niet hoeven te wachten. Laat ze
bijvoorbeeld ook individuele, schriftelijke opdrachten uitvoeren (zoals een ansichtkaart-
je sturen, een formulier invullen nadat ze informatie hebben gelezen). Een andere
mogelijkheid is plaatsen te creëren waar ze de vreemde taal spreken of horen, zonder dat
er een opdracht aan verbonden is (bijvoorbeeld: ze worden aangesproken door een
loslopende bewoner, of ze kijken naar een film).

• Een wandelende taalhulp doet wonderen bij onzekere leerlingen.
• Geef leerlingen een paspoortje waarop aangetekend wordt welke opdrachten zijn gedaan

en waarin eventueel ook de beoordeling kan worden opgenomen.
• Bouw ook onverwachte situaties in, waardoor leerlingen zich spontaan moeten uiten.

Laat in een winkel een klant (niet een leerling, maar een dorpsbewoner) voordringen, of
laat iemand rondlopen die de weg vraagt of diensten aanbiedt (gids nodig?), iemand die
hulp nodig heeft (kind kwijt, even helpen sjouwen, geld wisselen; variatiemogelijkheden
te over).

De beoordeling
• Verzamel beoordelingsmodellen, er zijn er vele in omloop (zoek met behulp van

Google).
• Hou het beoordelingsformulier zo simpel mogelijk, het moet in korte tijd in te vullen zijn.
• Test het beoordelingsformulier, bij voorkeur op de volgende manier: maak in de voor-

bereidende fase video-opnamen van leerlingen die taaldorpopdrachten uitvoeren en
bespreek deze met collega’s en andere beoordelaars, noteer de bevindingen en pas het
beoordelingsmodel eventueel aan.

• Neem de tijd om het beoordelingsformulier door te nemen met de beoordelaars.
• Als het mogelijk is, laat de beoordelaar dan alleen beoordelen en geen gesprekken voe-

ren, dan kan de beoordelaar ook aantekeningen maken die later gebruikt kunnen wor-
den om feedback te geven aan de leerlingen.

• Als je holistisch beoordeelt (waarbij je één vier- of vijfpuntsschaal gebruikt) en als je de
beoordeling meteen in het paspoort noteert, geef dan per situatie de beoordeling aan
met symbolen en wissel deze per situatie. Zo weten leerlingen niet direct of een
opdracht goed of minder goed is beoordeeld en weten ze het ook niet direct van elkaar.
Licht bij de evaluatie een les later de symbolen toe.

• Maak serieus werk van de nabespreking, geef leerlingen zoveel mogelijk gerichte feed-
back. Laat leerlingen terugblikken op de eigen prestatie.
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In Onderbouw Magazine is een artikel over het project Echt wel: Talen BBL verschenen, zie
http://www.onderbouw-vo.nl/ventura/?694_d6134,ovo_nr_8_p0609.pdf

Lesmateriaal

Algemeen
Typ ‘taaldorp’ in het zoekveld van de site van het CPS: www.cps.nl om lesmateriaal te vinden
voor verschillende talen.
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Typ ‘een dagje uit’ in het zoekveld van de site van het CPS: www.cps.nl om de lessenreeks Een
dagje uit te vinden. Deze reeks is in 2006 en 2007 ontwikkeld voor Frans en Duits in de basis-
beroepsgerichte leerweg. Er is ook een video waarin leerlingen over hun ervaringen met Duits
vertellen.

Thieme-Meulenhoff heeft boekjes uitgegeven met lesmateriaal voor Engels, Duits en Frans.
Docenthandleiding, taken en thematische woordenlijsten, toegespitst op bepaalde situaties,
zijn te downloaden via http://www.projecten-online.nl/projecten/pagina.asp?pagkey=59778

Op de site van Sg. Tabor, locatie Oscar Romero, Hoorn, is lesmateriaal te vinden voor taaldor-
pen Engels, Frans, Duits en Spaans:
http://www.tabor.nl/oscarromero/vakken/spaans/oefeningen/Taaldorp-Flash/Taaldorp.html

Duits
Video-opnames met Duitse gesprekken van het RSG Enkhuizen zijn te bekijken via:
http://www.rsg-enkhuizen.nl/showpage_geel.asp?ID=1179, klik in het menu links op: Videos
zum Sprechen. Via http://www.rsg-enkhuizen.nl/showpage_rood.asp?ID=977 zijn hulpmidde-
len, studiewijzers en links naar oefenmateriaal te vinden.

Op de site van het St. Antonius college zijn informatie over taaldorp, lesmateriaal en leerlingen-
evaluaties te vinden: http://www.everyoneweb.com/taaldorpduits/

Engels
Op de site van de community Engels staan ervaringen, tips en materialen die nuttig kunnen
zijn bij het opzetten en uitvoeren van taaldorpen. De materialen zijn bereikbaar via een
wachtwoord. Kijk op http://digischool.kennisnet.nl/community_en/bestpractices/taaldorpen

Frans
Het materiaal om te oefenen voor het taaldorp van het Dalton-Vatel is te vinden via 
www.dalton-vatel.nl/taaldorp

Spaans
Op de site van Sg. Tabor, locatie Oscar Romero, Hoorn, is lesmateriaal te vinden voor een
taaldorp Spaans, met video’s:
http://www.tabor.nl/oscarromero/vakken/spaans/oefeningen/Taaldorp-Flash/Taaldorp.html
De videofragmenten voor Spaans zijn door leerlingen (4 vwo) gemaakt tijdens een reis naar
Barcelona en worden nu gebruikt als oefenmateriaal voor 3 vwo.




