
Villaggio Italia
all’Amsterdams Lyceum



Italiaans in de bovenbouw 
van Het Amsterdams 

Lyceum

a) profielvak bij C&M

b) in de vrije ruimte bij alle 
profielen

120’ per week

150’ per week
150’ per week

IV klas

V  klas
VI klas

keuzevak (leerlingen kiezen uit 4 
vakken: Spaans, Italiaans, 
Informatica, Kunst & Cultuur)

90’ per weekIII klas



Versterkt taalonderwijs
‘Corso Italiano’ (v.a. 2005-06)

300’ per weekIV klas

V  klas
VI klas

180’ per weekI klas

II  klas
III klas



Enkele 
startersvragen

Speerpunten:

succes ervaren

motivatie versterken

Welk leermateriaal?

Welk haalbaar niveau?

Welke aanpak?



Maak de taal levend! 

grammaticagrammatica woordenschat

actie



Een voorbeeld: 
project Italiaanse keuken



Inhoud van het project

Eindproduct:
Kookworkshop in het Italiaans : een Italiaanse 
maaltijd voor de school

Tussenproducten:
Italiaanse restaurants in Amsterdam: 
- interview aan de Italiaanse eigenaar van

restaurant
- poster over het restaurant
- het recept van een specialiteit van het 

restaurant

Voorbereidende activiteiten:
a) Cultuur

- Italiaanse culinaire tradities en gewoontes
b) Woordenschat

- een word map: welke woorden en zinnen heb ik 
nodig?

c) Grammatica
- delend lidwoord, hoeveelheden
- gebiedende wijs
- onregelmatige meervoudvormen

d)    Situaties
- boodschappen doen
- een recept geven / volgen
- role play in een restaurant
- omgangsvormen bij een interview



Basisingrediënten:

• leerlingen maken een product / hebben een doel
• situatie / einddoel spreekt hen aan
• de context is realistisch
• veronderstelt het werken in een team: niet iedereen 
doet hetzelfde, maar iedereen heeft de anderen nodig
• maakt gebruik van authentiek materiaal
• doeltaal wordt voertaal
• er is variatie; eindresultaat is open
• leerling moet actief zijn
•. vaak accent op spreek- en gespreksvaardigheid



Een Taaldorp voor 
Italiaans

• stap naar Taaldorp vanzelfsprekend?

• einde IV klas mvt en II klas Corso Italiano



Aandachtspunten : 
organisatie

• neemt veel tijd in beslag; vraagt naar goede organisatie, 
met stappenplan en een overzichtelijke blauwdruk. Italiaans: 
kleine sectie
• choreografie heel belangrijk 

(vooral voor onderbouw)
• realia
• bemensing: natives / niet per se docenten
• opbouwen / afbreken (3 talen!)
• goede voorlichting/briefing voor ‘bewoners’ met spelregels
• 1 gesprekspartner en 1 beoordelaar
• 1 aanspreekpunt logistiek



Aandachtspunten : 
verloop

• na het zoveelste gesprek vermoeiend... 
bewoners laten rouleren?

• doorstroom leerlingen
• tussenplek voor wachttijd; opdrachten die 

geen gesprekspartner veronderstellen (bv 
briefkaart schrijven)

• eventuele wandelende hulp invoeren



Aandachtspunten : 
opdrachten

• open
• in relatie tot elkaar 
• doel waarin ze moeten slagen
• leerlingen krijgen ev. een rol
• leerlingen krijgen een budget
• vooral bij lagere niveaus: punten die so wie so aan de orde 
moeten komen
• formulering voor de leerling: puntsgewijs, duidelijk maar niet
teveel tekst
• ergens een onverwachte situatie



Aandachtspunten : 
beoordeling

• centraal is: communicatie geslaagd? doel 
bereikt?

• criteria van Taalprofielen, met ruimte voor 
eigen aantekeningen

• focussen zowel op productie als receptief
• beoordeling op basis van rubrics




