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Inleiding
Binnen het vreemdetalenonderwijs in Nederland zijn de laatste jaren twee interessante ontwikkelingen waar 
te nemen. De eerste ontwikkeling heeft betrekking op de plaats die de communicatieve vaardigheden, vaak 
ondersteund door de gebruikte methode, binnen de lespraktijk hebben gekregen. De andere ontwikkeling 
betreft de opmars van het Europees Referentiekader (ERK).
Het Europees Referentiekader verschaft een gemeenschappelijke basis voor de uitwerking van lesprogramma’s 
in heel Europa. Het beschrijft wat taalleerlingen moeten kennen en kunnen om een taal te kunnen gebruiken 
voor communicatie en welke kennis en vaardigheden zij moeten ontwikkelen om daarbij doeltreffend te kunnen 
handelen. Het ERK beschrijft voor vier vaardigheden zes taalniveaus.
Omdat de kerndoelen en de eindtermen voor de moderne vreemde talen gekoppeld zijn aan de 
niveaubeschrijvingen van het ERK, heeft elke docent moderne vreemde talen met het ERK te maken.
Deze publicatie is het resultaat van een opdracht van het ministerie van OCW om voorbeelden van 
gespreksvaardigheid te beschrijven die gekoppeld zijn aan de niveaubeschrijvingen van het ERK. In afstemming 
met APS en SLO heeft CPS onderwijsontwikkeling en advies deze voorbeelden gemaakt voor de niveaus 
Gespreksvaardigheid A1 en A2. De niveaubeschrijvingen zijn eenduidig en maken geen onderscheid tussen 
vmbo, havo of vwo.
In de praktijk blijkt het voor docenten lastig om in grote groepen gespreksvaardigheid te oefenen. Daarom 
besteden we ook veel aandacht aan klassenmanagement, didactiek en specifieke werkvormen.
Een veelgestelde vraag is tevens hoe een taalleerling weet dat hij bij het oefenen van gespreksvaardigheid 
vooruitgang boekt. We beschrijven hulpmiddelen waarmee de vorderingen gemeten kunnen worden.
Een groot gedeelte van deze publicatie bevat taaltaken waarmee taalleerlingen kunnen oefenen. We wijzen er 
nadrukkelijk op dat deze taken alleen een richting aangeven en de docent alle ruimte bieden om naar eigen 
inzicht en schoolcultuur aan te vullen.
Ten slotte willen we nog opmerken dat het werken met het Europees Referentiekader onder docenten moderne 
vreemde talen nog geen gemeengoed is. Het is wennen om niet meer uit te gaan van cijfers voor geleverde 
prestaties op vmbo- of vwo-niveau, maar van beschrijvingen voor bepaalde vaardigheden. Daarom zal het nog 
wel even duren voordat deze niveauaanduidingen het cijfer hebben verdrongen. We hopen echter dat deze 
publicatie eraan bijdraagt dat met name gespreksvaardigheid, gerelateerd aan de niveaubeschrijvingen van het 
ERK, een vaste plaats krijgt in het vreemdetalenonderwijs.

Riekelt de Boer
Carel van der Burg 
Trees Haaksma
Janneke van Hardeveld
Judith Richters
Virna-Lizza Sol
Maartje Visser

CPS Talencentrum 2008
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Hoofdstuk 1  Definitie van gespreksvaardigheid
In dit hoofdstuk wordt een definitie van gespreksvaardigheid gegeven zoals die van toepassing is op het 
Nederlandse onderwijs. Voor de definitie is gebruikgemaakt van de Nederlandse curriculumdocumenten, 
de kerndoelen en de eindtermen. Aangezien deze vanaf augustus 2007 gekoppeld zijn aan het Europees 
Referentiekader, is ook deze schaal voor taalvaardigheid in de definitie betrokken. Deze publicatie behandelt 
alleen de beginniveaus A1 en A2 van het ERK, maar is zeker interessant voor taaldocenten die werken met 
leerlingen op hogere niveaus van het ERK in het kader van een doorlopende leerlijn. CPS heeft afgestemd met 
SLO en APS, die gespreksvaardigheidsmateriaal ontwikkelen specifiek voor de hogere niveaus van het ERK. 

1.1 Definitie gespreksvaardigheid
Tussen spreken en gesprekken voeren maakt het Europees Referentiekader een onderscheid: 
l  bij spreken gaat het om een monoloog of om een publiek toespreken,
l  bij gesprekken voeren zijn luisteren en spreken heel nauw met elkaar verweven.

Het doel van het gesprekken voeren kan zijn om sociaal contact te maken of te onderhouden, of om in formele 
situaties, zoals bijeenkomsten of vergaderingen, informatie te vragen of mededelingen te doen.
Voor de organisatie en oefenvormen hebben de verschillen tussen deze vaardigheden consequenties. 
De voorbereiding op spreken is een onderdeel dat de leerling voor een deel alleen en in hoge mate zelfstandig kan 
oefenen, terwijl bij gespreksvaardigheid altijd één of meer andere deelnemers bij de oefensessies betrokken zijn.

1.2 Kerndoelen en ERK gespreksvaardigheid
De kerndoelen (aug. 2006)1 bevatten relatief summiere aanknopingspunten voor spreken en gesprekken voeren. 
Alleen kerndoelen 15 en 16 gaan over spreekvaardigheid:
 15. De leerling leert in spreektaal anderen een beeld te geven van zijn dagelijks leven.
 16.  De leerling leert standaardgesprekken te voeren om iets te kopen, inlichtingen te vragen en om hulp te 

vragen.

Hoewel deze kerndoelen alleen voor Engels geformuleerd zijn, kunnen ze ook op andere moderne vreemde talen 
toegepast worden. De SLO heeft deze kerndoelen verder uitgewerkt op de volgende manier:

1) http://www.onderbouw-vo.nl/ventura/?720 d1347, overzicht kerndoelen.pdf
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Kerndoel 15
De leerling leert in spreektaal anderen een beeld te geven van zijn dagelijks leven.

Toelichting
Spreektaal dagelijks leven: met spreektaal dagelijks leven wordt bedoeld spreektaal dichtbij de belevings-
wereld van de leerling. Het kan zowel in dialoogvorm als in presentaties (bijvoorbeeld een spreekbeurt). 
Hier gaat het dus om spreken en gesprekken voeren.
Sleutelbegrippen: Spreek-, gespreksvaardigheid

Spreken Niveau A2
Een publiek toespreken.
Kan een kort, eenvoudig, vooraf ingeoefend praatje houden voor een groep.

Voorbeeld
Je bent in een vreemd land van jouw keuze. Tijdens een feestje wil je aan nieuwe vrienden over je favoriete 
hobby vertellen.

Taak
Geef mondelinge informatie over je favoriete hobby. Denk aan wat, met wie, waar, wanneer, hoe en waarom.

Hulp
Zoek informatie op het internet en/of in je tekstboek over je hobby.

Kerndoel 16
De leerling leert standaardgesprekken te voeren om iets te kopen, inlichtingen te vragen en om hulp 
te vragen.

Toelichting
Standaardgesprekken voeren: met standaardgesprekken wordt bedoeld persoonlijke gesprekken uit het 
dagelijks leven dichtbij de belevingswereld van de leerling.
Het gaat hier om gesprekken voeren (interactie).
Sleutelbegrippen: gespreksvaardigheid

Gesprekken voeren  Niveau A1
Informatie uitwisselen. Kan eenvoudige informatie over vertrouwde, concrete onderwerpen vragen of geven.

Voorbeeld 
Je bent in het buitenland en je bent op zoek naar de plaatselijke VVV. Je weet niet waar die is en je vraagt 
iemand om hulp.

Taak
Vind het VVV-kantoor.

Hulp
Zoek zinnen in je tekstboek om:
l  iemand aan te spreken,
l  te zien hoe je vraagt waar de plaatselijke VVV is,
l  te bedanken,
l  afscheid te nemen.

Hulpmiddel
Een plattegrond van een stad.

N.B.
De prestatie die geleverd wordt naar aanleiding van de opgave, kan op verschillende niveaus tot uiting komen.

Bron: Concretisering van de kerndoelen Engels, SLO, p. 16 t/m 20: http://ko.slo.nl/00001/engels.pdf/ 
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1.3 Eindtermen en ERK spreken en gesprekken voeren
Vanaf augustus 2007 zijn de kerndoelen en de eindtermen verplicht gekoppeld aan het Europees Referentiekader 
(ERK), een Europese schaal voor taalvaardigheid bestaande uit zes competentieniveaus voor vijf vaardigheden 
(luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven), zie: Taalprofielen2. In de onderstaande tabel 
worden de niveaus gepresenteerd in globale schalen. Deze schalen geven een globaal beeld van de competen-
ties waarover een taalleerling moet beschikken als hij dit niveau ‘heeft’. Een verdere concretisering van deze 
algemene beheersingsniveaus vormen de globale en specifieke of gedetailleerde descriptoren. Deze zijn recht-
streeks afgeleid van het algemene beheersingsniveau zoals dat voor alle vaardigheden is geformuleerd. 
Zo ontstaat een samenhangend stelsel van doelen voor het vreemdetalenonderwijs in Europa. De niveaus zijn 
overigens cumulatief, dat wil zeggen dat beheersing op een bepaald niveau inhoudt dat alles wat op een onder-
liggend niveau ligt, óók wordt beheerst.

Onderstaand vindt u een overzicht van de twee laagste niveaus A1 en A2 van het ERK, die in deze publicatie 
centraal staan. 

Productie (spreken) Interactie (gesprekken voeren)

A2 Ik kan een reeks uitdrukkingen 
en zinnen gebruiken om in 
eenvoudige bewoordingen 
mijn familie en andere mensen, 
leefomstandigheden, mijn 
opleiding en mijn huidige of 
meest recente baan te beschrijven.

Ik kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken 
die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie 
over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Ik 
kan zeer korte sociale gesprekken aan, hoewel ik gewoonlijk 
niet voldoende begrijp om het gesprek zelfstandig gaande te 
houden.

A1 Ik kan eenvoudige uitdrukkingen 
en zinnen gebruiken om mijn 
woonomgeving en de mensen die 
ik ken te beschrijven.

Ik kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer 
de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer 
spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en mij 
helpt bij het formuleren van wat ik probeer te zeggen. Ik kan 
eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een directe 
behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen.

Ter informatie vindt u hieronder een overzicht van de streefniveaus op de verschillende afdelingen van de onder-
bouw voortgezet onderwijs.
De SLO heeft handreikingen ontwikkeld voor de onderbouw3, de bovenbouw4 en de examenklassen vmbo5 
waarin de niveaus nog gedetailleerder beschreven worden. 

2) E. Liemberg en D. Meijer (2004), Taalprofielen.
3) Handreiking onderbouw: http://www.slo.nl/downloads/archief/Handreiking_20ob_20mvt.pdf/
4) Handreikingen bovenbouw (voor diverse talen): 

http://www.slo.nl/voortgezet/tweedefase/themas/00158/00002/Handreiking_mvt_Duits_Engels_Frans_DEFINITIEF.pdf/ 
5) Handreiking schoolexamens mvt vmbo: 

http://www.slo.nl/voortgezet/vmbo/themas/vmbohandreiking/Def_Handreiking_vmbo_mvt.pdf/
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Engels BB KB GT havo vwo

Luisteren A1 A1/A2 A1/A2 A2 A2/B1

Lezen A1 A1/A2 A1/A2 A2 A2/B1

Gesprekken 
voeren

A1 A1 A1/A2 A2 A2

Spreken A1 A1 A1/A2 A2 A2

Schrijven A1 A1 A1/A2 A2 A2

Duits BB KB GT havo vwo

Luisteren A1 A1/A2 A1/A2 A2 A2

Lezen A1 A1/A2 A1/A2 A2 A2

Gesprekken 
voeren

A1 A1 A1 A1/A2 A1/A2

Spreken A1 A1 A1 A1/A2 A1/A2

Schrijven A1 A1 A1 A1/A2 A1/A2

Frans BB6 KB GT havo vwo

Luisteren A1/A2 A2 A2

Lezen A1/A2 A2 A2

Gesprekken 
voeren

A1 A1/A2 A1/A2

Spreken A1 A1/A2 A1/A2

Schrijven A1 A1/A2 A1/A2

Bron: Handreiking Nieuwe Onderbouw Moderne vreemde talen, SLO 2006, p. 31/32

1.4  Beheersingsniveaus, tekstkenmerken en strategieën voor spreken 
en gesprekken voeren

Het beheersingsniveau beschrijft globaal wat een leerling moet kennen en kunnen.
In de tekstkenmerken worden concrete aandachtspunten genoemd waaraan de leerling moet voldoen.
Een verdere concretisering van deze algemene beheersingsniveaus vormen de globale en specifieke of gedetail-
leerde descriptoren. Deze zijn rechtstreeks afgeleid van het algemene beheersingsniveau zoals dat voor alle vaar-
digheden is geformuleerd. Zo ontstaat een samenhangend stelsel van doelen voor het vreemdetalenonderwijs in 
Europa. De niveaus zijn overigens cumulatief, dat wil zeggen dat beheersing op een bepaald niveau inhoudt dat 
alles wat op een onderliggend niveau ligt, óók wordt beheerst.
Omdat deze publicatie over gesprekken voeren gaat op niveau A1 en A2, beschrijven we alleen deze vaardigheid.

1.4.1 Beheersingsniveau gesprekken voeren A1
Kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer 
spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en helpt bij het formuleren van wat de spreker probeert te 
zeggen. Kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwde onder-
werpen betreffen.

6) Voor de basisberoepsgericht en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo zijn geen eindniveaus gedefinieerd.
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Kenmerken van gesproken tekst receptief Kenmerken van gesproken tekst productief

l  onderwerp
Onderwerpen zijn eenvoudig en zeer 
vertrouwd of gerelateerd aan directe 
behoeften.
l  woordgebruik en zinsbouw
Woorden en uitdrukkingen zijn hoog-
frequent. Woordgebruik is concreet en 
alledaags, niet idiomatisch. Zinnen zijn kort 
en eenvoudig.
l  tempo en articulatie
Het spreektempo is laag. Woorden worden 
duidelijk uitgesproken. Er zijn lange pauzes, 
zodat de taalgebruiker kan nadenken over 
de betekenis.
l  hulp
De gesprekspartner moet langzaam en 
duidelijk spreken en bereid zijn om veel te 
herhalen en te herformuleren en na te gaan 
of hij/zij begrepen wordt.

l  onderwerp
Onderwerpen zijn eenvoudig en zeer vertrouwd of gerelateerd 
aan directe behoeften.
l  woordenschat en woordgebruik
Beperkt tot een klein repertoire van woorden en eenvoudige 
uitdrukkingen, over persoonlijke details en bepaalde concrete 
situaties.
l  grammaticale correctheid
Beperkt tot een klein aantal eenvoudige grammaticale 
constructies en uit het hoofd geleerde uitdrukkingen.
l  interactie
Vragen en antwoorden over persoonlijke details. De commu-
nicatie is totaal afhankelijk van herhaling, herformulering en 
correcties.
l  vloeiend spreken
Beperkt tot korte, geïsoleerde uitingen, voornamelijk 
standaarduitdrukkingen, met veel pauzes om te zoeken naar 
uitdrukkingen, de uitspraak van minder bekende woorden, en 
het herstellen van storingen in de communicatie.
l  coherentie
Het verband tussen woorden of groepen van woorden wordt 
aangegeven met basisvoegwoorden zoals  ‘en’  of  ‘dan’.
l  uitspraak
De uitspraak van een beperkt aantal geleerde woorden en 
uitdrukkingen kan met enige inspanning worden verstaan 
door native speakers die gewend zijn om te spreken met 
mensen met een andere taalachtergrond.

Globale descriptoren voor A1 gesprekken voeren7 
1. Informele gesprekken
Kan zich voorstellen, groeten en afscheid nemen. Kan mensen vragen hoe het met hen gaat en kan reageren op 
nieuws.

2. Bijeenkomsten en vergaderingen
(Geen descriptor op dit niveau8)

3. Zaken regelen 
Kan mensen om dingen vragen en mensen dingen geven. Kan omgaan met cijfers, hoeveelheden, kosten en tijd.

4. Informatie uitwisselen
Kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden, eenvoudige uitspraken doen op het gebied van directe 
behoeften of over zeer vertrouwde onderwerpen praten en hierop reageren.

Gedetailleerde descriptoren en voorbeelden / Can-do statements
Voor alle voorbeelden op A1-niveau geldt dat door alle deelnemers (inclusief de persoon zelf ) langzaam en met 
veel herhaling direct tot de persoon zelf wordt gesproken. De persoon zelf spreekt met een sterk, vaak moeilijk 
verstaanbaar accent, de gesprekspartner spant zich extra in om de communicatie niet te doen stranden. 
Gespreksonderwerpen betreffen concrete, alledaagse zaken en behoeften.

7) Taalprofielen, p.52
8) Dit betekent dat sprekers op dit niveau nog geen competenties hoeven te beheersen rondom dit thema.
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1. Informele gesprekken
	 l  kan op een eenvoudige manier groeten en afscheid nemen,
 bijvoorbeeld:
  u  in een winkel of café bij binnenkomst en vertrek groeten en afscheid nemen (DL),
  u  gesprekspartners begroeten en afscheid nemen van hen (DL),
  u  zeggen dat je weg moet gaan (DL)9.

	 l	 kan zichzelf en anderen voorstellen en reageren als iemand voorgesteld wordt,
 bijvoorbeeld:
  u	 in een groepje leeftijdgenoten tijdens een verblijf op een buitenlandse camping (DL),
  u	 aan mensen met wie je in de trein aan de praat komt (DL),
  u  tijdens een voorstelrondje aan het begin van een bezoek aan een buitenlandse school (OPL).

	 l  kan eenvoudige informatie vragen en geven over welbevinden.
 bijvoorbeeld: 
  u  zeggen hoe het met je gaat en aan anderen vragen hoe het met hen gaat (DL).

2. Bijeenkomsten en vergaderingen
    (geen descriptor op dit niveau10)

3. Zaken regelen
	 l	 kan om dingen vragen, iets aanbieden, voor iets bedanken, begrijpen wanneer om iets gevraagd wordt,
 bijvoorbeeld:
  u	 een product in een bepaalde kleur of vorm, bijvoorbeeld een souvenir (DL),
  u	 een kaartje voor het openbaar vervoer (DL),
  u	 een gerecht van een eenvoudige menukaart (DL),
  u	 een bestelling opnemen op een terras of in een café (WE).

	 l	 kan een aantal getallen uitspreken en verstaan.
 bijvoorbeeld:
  u  leeftijd (DL),
  u de tijd in hele uren (DL),
  u	 de prijs van een product in een winkel (DL).

4. Informatie uitwisselen 
	 l  kan eenvoudige informatie over vertrouwde, concrete onderwerpen vragen of geven.
 bijvoorbeeld: 
  u  waar het postkantoor is (DL),
  u	 over een product of ticket (‘voor een concert’/’het is een cadeau’) (DL),
  u  gegevens vragen of verstrekken (naam, adres, woonplaats) (XX),
  u  vragen om namen en adressen te spellen (XX). 

	 l   kan met een kort en eenvoudig antwoord reageren op korte, eenvoudige vragen over zichzelf en andere 
mensen,

 bijvoorbeeld: 
  u  over familie en vrienden (DL),
  u  waar je vandaan komt; waar je woont (DL),
  u  wat voor werk je doet (DL),
  u	 wat je gaat doen/welke plaatsen je gaat bezoeken tijdens je vakantie (DL).

	 l   kan in eenvoudige bewoordingen zeggen wat hij/zij wel en niet leuk vindt en vragen wat anderen wel en 
niet leuk vinden,

  9) Taalprofielen, p. 53
10) Dit betekent dat sprekers op dit niveau nog geen competenties hoeven te beheersen rondom dit thema.
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 bijvoorbeeld: 
  u welke sport je leuk vindt en welke niet en dat ook aan anderen vragen (DL),
  u zeggen welk eten je wel of niet lekker vindt en dat ook aan anderen vragen (DL),
  u zeggen welke muziek je wel en niet leuk vindt en vragen welke muziek anderen leuk vinden (DL),
  u vertellen of je het leuk vindt in het vakantieland, bijvoorbeeld aan de receptionist in het hotel (DL).

	 l  kan om verduidelijking vragen, eventueel met hulp van gebaren.
 bijvoorbeeld:
  u	 aangeven dat je iets niet begrijpt (DL),
  u  vragen om herhaling (DL).

Verklaring van de afkortingen
DL  dagelijks leven
OPL opleiding
PU  publiek domein
WE  werk
XX  overal toepasbaar

1.4.2 Beheersingsniveau gesprekken voeren A2
Kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van infor-
matie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Kan zeer korte sociale gesprekken aan, hoewel hij/
zij gewoonlijk niet voldoende begrijpt om het gesprek zelfstandig gaande te houden.

Kenmerken van gesproken tekst receptief Kenmerken van gesproken tekst productief

l  onderwerp
De onderwerpen zijn alledaags en vertrouwd.
l  woordgebruik en zinsbouw
Woordgebruik is eenvoudig. Zinnen zijn kort.
l  tempo en articulatie
Er wordt langzaam gesproken en duidelijk 
gearticuleerd.
l  hulp
De gesprekspartner past zijn taalgebruik aan de 
taalgebruiker aan door langzaam en duidelijk te 
spreken, te controleren of hij/zij begrepen wordt en 
waar nodig te herformuleren of te herhalen. 
De gesprekspartner biedt hulp bij het formuleren 
en verhelderen van wat de taalgebruiker wil zeggen.
Vragen en uitingen zijn direct aan de taalgebruiker 
gericht.

l	 onderwerp
De onderwerpen zijn alledaags en vertrouwd.
l  woordenschat en woordgebruik
Standaardpatronen met uit het hoofd geleerde uit-
drukkingen en kleine groepen van woorden waar-
mee beperkte informatie wordt overgebracht over 
eenvoudige alledaagse situaties.
l  grammaticale correctheid
Correct gebruik maken van eenvoudige constructies, 
bevat echter ook systematisch elementaire fouten.
l	 interactie
Antwoorden op vragen en reacties op eenvoudige 
uitspraken. Indicaties van begrip, maar weinig initia-
tief om de conversatie gaande te houden.
l  vloeiend spreken
Zeer korte uitingen, met veel voorkomende pauzes, 
valse starts en het herformuleren van uitingen.
l  coherentie
Groepen woorden zijn verbonden met eenvoudige 
voegwoorden zoals ‘en’, ‘maar’ en ‘omdat’.
l  uitspraak
De uitspraak is duidelijk genoeg om verstaanbaar te 
zijn, ondanks een hoorbaar accent.
Gesprekspartners vragen af en toe om herhaling.
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Globale descriptoren voor A2 gesprekken voeren11 
1. Informele gesprekken
 l   kan sociale contacten tot stand brengen: groeten en afscheid nemen, zichzelf of anderen voorstellen,        

bedanken, reageren op uitnodigingen, suggesties doen en verontschuldigingen aanbieden indien direct 
tot hem/haar gericht en langzaam en duidelijk gesproken, en ze zelf doen,

 l   is echter niet in staat zonder medewerking van de gesprekspartner het gesprek op gang te houden,
 l   kan op eenvoudige wijze voorkeur en mening uitdrukken over vertrouwde, alledaagse onderwerpen.

2. Bijeenkomsten en vergaderingen
 l   kan zeggen wat hij/zij denkt in een formele vergadering als hij/zij rechtstreeks wordt aangesproken, op 

voorwaarde dat hij/zij, indien nodig, om herhaling kan vragen.

3. Zaken regelen
 l    kan aangeven dat hij/zij de gesprekspartner volgt en kan, als de gesprekspartner daarvoor moeite doet, 

begrijpen wat er gedaan moet worden,
 l   kan informatie vragen over reizen en kan gebruikmaken van het openbaar vervoer,
 l   kan informatie vragen over zaken en kan eenvoudige transacties doen in winkels, postkantoren en banken,
 l   kan informatie geven en ontvangen over hoeveelheden, nummers, prijzen, et cetera.

4. Informatie uitwisselen
 l   kan eenvoudige aanwijzingen en instructies geven en opvolgen,
 l    kan communiceren binnen eenvoudige en dagelijkse taken waarin gevraagd wordt om een eenvoudige en 

directe uitwisseling van informatie.

In de praktijk van het taalonderwijs kunt u het beste gebruikmaken van de can-do statements, omdat deze in 
concrete taal aangeven wat een leerling moet kennen en kunnen op de niveaus van het ERK. Hierna volgen voor-
beelden van can-do statements voor gesprekken voeren op A2-niveau.

Gedetailleerde descriptoren en voorbeelden / Can-do statements
Voor alle voorbeelden op A2 geldt dat door betrokken deelnemers in directe communicatie met elkaar langzaam 
en duidelijk wordt gesproken. Het initiatief ligt doorgaans bij de andere gesprekspartners.

1. Informele gesprekken 
 l   kan in alledaagse situaties op eenvoudige manier bekenden en onbekenden aanspreken, groeten, zich bij 

hen voor iets verontschuldigen,
 bijvoorbeeld: 
  u	 de bediening in een restaurant aanroepen en iets vragen (PU),
  u	 zich verontschuldigen als men tegen iemand aanbotst (PU),
  u	 iemand op straat aanspreken, om een inlichting vragen en bedanken (PU).

 l  kan op eenvoudige wijze voorkeur en mening uitdrukken over vertrouwde, alledaagse onderwerpen,
 bijvoorbeeld: 
  u  een vriend(in) complimenteren met kleding (DL),
  u	 de wens uiten om mee te doen met een spel of opdracht (DL, OPL),
  u  in een winkel aangeven dat je een product niet wilt kopen (PU),
  u  zeggen dat je iets lekker vindt en vragen naar favoriete gerechten (DL),
  u   bij een vakantiebaantje of stage zeggen dat bepaalde werkzaamheden te zwaar of te moeilijk zijn     

(OPL, WE).

 l   kan in beperkte mate meedoen aan eenvoudige gesprekken over alledaagse, bekende onderwerpen,
 bijvoorbeeld:
  u  over wat men in het weekend gedaan heeft of gaat doen (DL),
  u   over iemands huis, buurt, familie, kinderen (DL).

11) Taalprofielen, p.56
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 l   kan iemand correct ontvangen en op zijn/haar gemak stellen.
 bijvoorbeeld: 
  u	 een klant ontvangen, begroeten (OPL, WE),
  u	 een uitwisselingsstudent verwelkomen (OPL).

2. Bijeenkomsten en vergaderingen 
 l   kan, indien rechtstreeks gevraagd, tijdens een groepsgesprek een mening geven, mits om herhaling          

gevraagd kan worden en hulp geboden wordt bij het formuleren van een antwoord.
 bijvoorbeeld: 
  u	 een reactie na een spreekbeurt of presentatie (OPL, WE),
  u	 tijdens een klassendiscussie zeggen dat je het met een standpunt eens of niet eens bent (OPL),
  u	 zeggen wat je van een bepaald punt vindt tijdens werkoverleg (in stage) (WE, OPL).

3. Zaken regelen 
 l  kan iets bestellen, reserveren, ergens naar vragen,
 bijvoorbeeld: 
  u   in een restaurant (de rekening), winkel (verschillende soorten fruit) of bedrijf (een product reserveren of 

bestellen) (PU, WE),
  u  iets te leen vragen (DL),
  u  tijdens een buitenlandse stage een dag vrij vragen of een dienst ruilen (OPL, WE).

 l  kan iemand uitnodigen en op uitnodigingen ingaan of afslaan,
 bijvoorbeeld: 
  u  om aan een excursie deel te nemen (XX),
  u  voor een feestavond (DL),
  u  om langs te komen (DL),
  u  om op een bepaalde tijd iets te doen (DL).

 l  kan in een vertrouwde situatie eenvoudige voorstellen doen en op voorstellen reageren,
 bijvoorbeeld: 
  u  met vrienden bespreken wat je de rest van de dag gaat doen (DL),
  u  met collega’s (tijdens een stage) bespreken hoe je een bepaalde klus gaat uitvoeren (OPL, WE),
  u  een voorstel doen voor het avondeten tijdens uitwisseling met buitenlandse school (OPL).

 l kan getallen uitspreken en verstaan,
 bijvoorbeeld: 
  u  telefoon- en faxnummers, prijzen, aantallen, referentienummers (DL, WE),
  u  pagina’s van een boek, het nummer van een oefening (OPL), 
  u  aankomst- en vertrektijden (DL).

 l  kan eenvoudige informatie vragen met betrekking tot reizen en gebruik maken van het openbaar vervoer,
 bijvoorbeeld: 
  u  kaartjes voor trein en bus kopen (DL),
  u  vragen naar aankomst- en vertrektijden van bus of trein (DL),
  u	 plaatsen in trein of bus reserveren (DL),
  u  adres opgeven en ritprijs afspreken bij gebruik van een taxi (DL),
  u  de weg vragen en uitleggen (DL).

 l  kan een eenvoudig gesprek aan een balie voeren,
 bijvoorbeeld: 
  u  vragen naar afdelingen voor bepaalde diensten (DL),
  u	 vragen om geld over te maken op een rekening (DL),
  u  een hotelkamer reserveren (DL),
  u	 een passagier inchecken (WE).
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 l  kan een eenvoudig telefoongesprek voeren,
 bijvoorbeeld: 
  u  een taxi bestellen (DL),
  u  een telefoonnummer opvragen (DL),
  u  aan de receptie vragen om gewekt te worden (DL),
  u   een telefoontje voor een collega aannemen en een eenvoudig bericht doorgeven (meneer X is er      

morgen weer’) (WE),
  u   de standaardformules in het telefoonverkeer hanteren als: “Wie kan ik zeggen?” “Heeft u een momentje; 

ik verbind u door.”  “Verkeerd verbonden”, et cetera. (DL, WE).

 l  kan afspraken maken,
 bijvoorbeeld:
  u  over taakverdeling bij een opdracht (WE, OPL),
  u  over de voorbereiding van een barbecue op een camping (DL),
  u  een activiteit of uitstapje met vrienden regelen (DL).

 l kan communicatie in stand houden.
 bijvoorbeeld: 
  u  aangeven dat hij/zij het gesprek wel of niet kan volgen (XX),
  u  vragen om herhaling of verduidelijking (XX).

4. Informatie uitwisselen
 l	 kan eenvoudige aanwijzingen en instructies geven en opvolgen,
 bijvoorbeeld: 
  u  van de skileraar (DL),
  u  hoe de tent moet worden opgezet (DL),
  u  hoe de tafels in een restaurant gedekt moeten worden (WE),
  u  een route uitleggen met behulp van een plattegrond of kaart (DL).

 l	 kan beperkte informatie uitwisselen over eenvoudige, concrete zaken,
 bijvoorbeeld: 
  u  over een evenement of activiteit zoals een sportwedstrijd (DL, OPL),
  u  over regels op school, jeugdherberg of camping (DL, OPL),
  u  over de begin- of eindtijd van een activiteit (DL),
  u	 bij het huren van een zeilboot (DL),
  u  melden dat een apparaat kapot is of dat een voorraad op is (WE), 
  u  een klant informeren over leverdatum en prijs van een product (WE).

 l		kan informatie van persoonlijke aard vragen en geven.
 bijvoorbeeld: 
  u  over familie en vrienden (DL),
  u  over activiteiten in de vrije tijd en hobby’s (DL),
  u  over school of dagelijks werk (DL).

1.5 Samenvatting
Het ERK is een Europese schaal voor taalvaardigheid bestaande uit zes niveaus. Deze worden beschreven via 
globale en specifieke descriptoren, waarin kenmerken van gesproken tekst (receptief en productief ) genoemd 
worden. U kunt het beste gebruikmaken van deze descriptoren om teksten te selecteren of gesproken tekst van 
leerlingen te beoordelen. De leerlingen zélf kunnen het best gebruikmaken van de can-do statements.
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Hoofdstuk 2  Organisatie van gespreksvaardigheid
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de wijze waarop gespreksvaardigheid in grote groepen georgani-
seerd kan worden. Hierbij kunt u denken aan het scheppen van voorwaarden om spreekvaardigheid te laten 
oefenen, aan de werkruimtes waar u gespreksvaardigheid organiseert en aan de didactische vaardigheden, 
regels en afspraken. De meeste aandacht besteden we aan hulpmiddelen en didactische vaardigheden, omdat 
deze voor iedereen relevant zijn. De andere onderwerpen zijn afhankelijk van de eigen onderwijssituatie.

2.1 Klassenmanagement 
Bij het organiseren van gespreksvaardigheid in kleine en grote groepen is goed klassenmanagement onmisbaar. 
Hieronder verstaan we al die maatregelen die een docent neemt om een klimaat te scheppen waarin leerlingen 
met succes kunnen leren en werken. Klassenmanagement is het scheppen van voorwaarden voor goed onderwijs.
Globaal zijn er drie aandachtsvelden aan te wijzen waarop klassenmanagement zich richt:
1. docentvaardigheden: duidelijk zijn in uitleg, consequent gedrag vertonen en evenwichtig reageren,
2.  didactische vaardigheden: goed kunnen onderwijzen, begeleiden met duidelijke regels en afspraken,                

storingen voorkomen,
3.  inrichting van het klaslokaal: uitdagende, maar ook voldoende rustige leeromgeving die gemakkelijk                

begaanbaar is.

2.1.1 Docentvaardigheden
De docent moet duidelijk zijn in uitleg, consequent gedrag vertonen en evenwichtig reageren.

Voorafgaand aan de taakuitvoering
 Begeleiding
	 l	  De docent geeft korte duidelijke uitleg over de taak die leerlingen gaan maken, de werkvorm, de diverse 

rollen in de taakuitvoering, het op te leveren resultaat en de eisen waaraan dat moet voldoen evenals de 
tijd die ervoor staat, benodigde hulpmiddelen, werklocatie en eventueel de klassenopstelling.

 l   Pas als de taak duidelijk is, is het raadzaam om tijd te besteden aan het vormen van tweetallen of teams 
en aan het toewijzen van rollen aan leerlingen. Ongeacht de werkvorm is het altijd zinvol om een contact-
persoon in elk team aan te wijzen. Leerlingen leren zo communicatieve vaardigheden en de docent heeft 
zo een paar duidelijke aanspreekpunten in de groep.

 l   Vervolgens kan uitleg gegeven worden over de inrichting van het lokaal, indien hiervoor hulp van leer-
lingen vereist is (idealiter is dit van tevoren al ingericht). Het is beter om hiermee te wachten tot het einde 
van de instructie, omdat leerlingen snel geneigd zijn de inrichting meteen aan te passen.

 Organisatie
 l	  Bij het werken in teams van vier leerlingen kunnen de volgende rollen verdeeld worden: tijdsbewaker, 

voorzitter/procesbewaker, verslaggever en technische ondersteuner (die zorgt voor de geluids- of video-
opnames).

 l	  Verken van tevoren de activerende werkvormen (zie hoofdstuk 2 onderdeel 2.4 van deze publicatie) en doe 
ervaring op in het gebruik ervan in de klas.

 l   Eventueel kan deze informatie voorafgaand aan het contactmoment in een elektronische leeromgeving 
van de school geplaatst worden, zodat leerlingen die informatie voorafgaand aan de les kunnen lezen en 
direct aan de slag kunnen. Dit vereist wel ervaring en duidelijke werkafspraken over de relatie tussen het 
werken met een elektronische leeromgeving en het werken in de klas (voor meer informatie zie de CPS-
publicatie Vormgeven aan krachtig onderwijs met ICT).

 Klassenmanagement regels/tips voor leerlingen
 l  Bespreek vragen altijd eerst in je eigen team voordat je de vraag stelt aan de docent of onderwijsassistent.
 l  Je mag ook vragen stellen aan leden van een ander team, maar niet als je hen stoort.
 l	  Gebruik het zogenaamde stoplicht om leerlingen te herinneren aan het geluidsniveau bij diverse onder- 

delen van de taak (niveau 1 = stil, 2 = fluisterstil, 3 = overleggen in groepje, 4 = klassikale instructie met 
luide stem, enzovoort; bij het herinneren kan gesproken worden over rood = te luid, oranje = iets te hard, 
groen = prima geluidsniveau).
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Tijdens de taakuitvoering
 Begeleiding
 l   De docent loopt - eventueel vergezeld door een onderwijsassistent - rond in de werkruimte of klas en       

ondersteunt waar nodig leerlingen bij de taakuitvoering.
 l	 De docent loopt stuk voor stuk de teams af om korte gesprekjes te voeren met de teams.

 Organisatie
 l   De docent deelt een deel van de klas op in twee groepen. Een onderwijsassistent (of een leerling uit een 

hogere klas) neemt een deel van de klas mee naar een andere werkruimte (of het schoolplein) zodat in 
kleinere groepen gewerkt kan worden. Dit werkt goed als dergelijke taken aan het einde van een schooldag 
of voor een pauze gepland worden.

 l	  De docent werkt aan een grote tafelgroep met twaalf tot vijftien leerlingen om uitleg te geven, terwijl de 
rest in tafelgroepen gespreksvaardigheidstaken uitvoert en eventueel opneemt met een digitale recorder of 
mp3-speler.

 l   Bij planning gespreksvaardigheid in het laatste uur: één keer per twee weken gaat de helft van de groep 
eerder naar huis en andersom, indien toegestaan. Zo blijft de helft van de klas over die  - eventueel met 
behulp van een native speaker van buitenaf - aan gespreksvaardigheidsopdrachten kan werken.

 l   Het is ook mogelijk om te werken met taakkaarten gespreksvaardigheid. Leerlingen kunnen deze               
opdrachten - in tweetallen of in groepjes - zelfstandig uitvoeren op school of thuis, zowel in de contacttijd 
in de klas, maar ook tijdens KWT of andere tijdstippen. De docent kan controleren of deze opdrachten goed 
uitgevoerd zijn door te vragen om de gesprekken op te nemen of door standaardverwerkingsopdrachten 
aan te bieden passend bij de ERK-niveaus. Naar aanleiding van inputteksten (bijvoorbeeld een tv-programma, 
een radio-uitzending) kunnen leerlingen een gesprek voeren, waarvan één leerling bij toerbeurt een kort 
verslagje maakt. Ook kan het gesprek opgenomen worden met de geluidsrecorder en een microfoon in het 
midden op tafel.

Na de taakuitvoering
 Begeleiding
 l	  De docent vraagt centraal aandacht voor het eventueel nabespreken van de gespreksvaardigheidsactivi-

teiten of voor klassikale presentaties. Dit laatste is alleen aan te raden als het ook daadwerkelijk leerzaam is 
(bijvoorbeeld met inhoudelijke verschillende onderwerpen of door gezamenlijk feedback te geven aan de 
hand van vooraf afgesproken criteria).

 l	  Bij klassikale presentaties. De docent legt uit hoe leerlingen hun resultaten tonen aan de groep en hoeveel 
tijd hiervoor beschikbaar is. Ook legt de docent uit hoe en op welke punten feedback gegeven wordt en 
door wie.

 l	  Bij nabesprekingen. De docent stelt vragen om een onderwijsleergesprek op gang te brengen over de      
gespreksvaardigheidstaken. Dit kunnen leerlingen eventueel demonstreren door geluids-/video-opnames 
van hun gesprekjes te laten horen en/of zien via beamer en luidsprekers (zie inrichting van het klaslokaal).

 l   Bij controle. De docent stelt korte vragen in de doeltaal om te controleren of leerlingen goed geoefend  
hebben (flitsvragen).

 Organisatie
 l   De docent heeft een computer met geluidsboxen beschikbaar in het lokaal. Leerlingen kunnen eventueel 

gebruikmaken van een beamer. Via de USB-uitgang kan een USB-stick of mp3-speler met geluidsopnames 
via de boxen afgespeeld worden. Video-opnames kunnen eventueel via een video-ingang gekoppeld     
worden aan tv of beamer.

 l   Het is handig als alle leerlingen de presentatie of nabespreking goed kunnen volgen (met het gezicht naar 
voren).
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 Klassenmanagement regels/tips voor leerlingen:
 l    Bij nabesprekingen geeft/geven eerst de spreker(s) zelf een reactie, dan pas andere leerlingen en de docent. 

Feedback is taak- of handelingsgericht in de concrete gesprekssituatie, niet persoonsgericht. Eerst worden 
de positieve punten genoemd en dan de tips. Feedback die al genoemd is, wordt niet meer herhaald.           
Eventueel kan gevraagd worden aan leerlingen om hier aantekeningen van te maken en een kort reflectie-
verslagje te schrijven voor hun taalportfolio.

 l    Bij een volgende presentatie (voor de talen of andere vakken) wordt rekening gehouden met feedback-
punten en probeert de leerling die te verwerken in de presentatie.

2.1.2 Didactische vaardigheden
De docent moet heldere instructie geven en de leerlingen begeleiden met duidelijke regels en afspraken. Boven-
dien moet hij storingen zien te voorkomen, om een optimaal werkklimaat te creëren. 

Acceptatie 
Leerlingen moeten het gevoel hebben dat ze geaccepteerd worden door de docent en door de medeleerlingen.

Veiligheid
Voor elke leerling in een groep zijn drie basisbehoeftes essentieel om zich veilig te voelen:
1. erbij horen, 
2. invloed/inspraak hebben, 
3. contact met medeleerlingen en de docent.

Rust en orde
Een lokaal of werkruimte voor de leerlingen waar duidelijke afspraken gemaakt zijn over de manier waarop er 
gewerkt wordt, heeft een positieve invloed op het werkklimaat.

Duidelijke werkregels
In een klas waar iedereen weet wat is toegestaan en wat niet, waar iedereen weet wat waar te vinden is en weer 
opgeborgen moet worden, verloopt het onderwijs efficiënt. De docent kan een dergelijke efficiëntie bereiken 
door het ontwerpen van regels (een overeenkomst tussen de docent en één of meer leerlingen). Goed manage-
ment begint met de planning van regels en afspraken.
Hierbij kan gedacht worden aan regels:
 l  over het betreden of verlaten van het lokaal,
 l  over de inrichting en het gebruik van het lokaal,
 l  tijdens leer-/klassengesprek,
 l	 voor het individueel werken in de klas,
 l	 voor het werken in tweetallen,
 l	 voor het werken in groepen,
 l  tijdens de instructie.

Leerklimaat 
Voor het creëren van een optimaal leerklimaat zijn verder nog de volgende zaken belangrijk:
 l  het nut van de informatie: de leerling begrijpt waar de informatie voor nodig is,
 l	 het niveau: de leerling wordt aangesproken op zijn eigen kennis- en belevingsniveau,
 l  duidelijkheid: de leerling weet wat van hem/haar verwacht wordt,
 l  uitdaging: de leerling ervaart de opdrachten als een uitdaging,
 l  invloed uitoefenen:
  u	 op de leertaak: de leerling heeft het gevoel dat hij/zij mede kan bepalen wat hij/zij moet leren/doen, 
  u  op de te hanteren strategie: de leerling mag eigen oplossingswijzen hanteren.
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2.1.3 De inrichting van het klaslokaal
De docent zorgt voor een uitdagende maar ook voldoende rustige leeromgeving, die gemakkelijk begaanbaar is.

De inrichting van het klaslokaal kan een belangrijke bijdrage leveren aan de werksfeer in de klas. Het is daarom 
zinnig de inrichting van het lokaal aan een kritische beschouwing te onderwerpen. Richtinggevende vragen 
hierbij zijn:
	 l  Waar wordt meestal instructie gegeven?
	 l  Waar moeten de leerlingen kunnen lopen?
	 l	 Waar bevinden zich de materialen?

Bij de beantwoording van deze vragen komen we in elk geval al tot een onderscheid in: 
	 l	 instructieruimte,
	 l  loopruimte,
	 l  materiaalruimte.

Voor een effectieve indeling van het klaslokaal worden meestal vier basisregels gehanteerd:
 1. Zorg ervoor dat u altijd alle leerlingen goed kunt zien.
 2. Zorg ervoor dat de leerlingen u en het bord goed kunnen zien.
 3. Zorg ervoor dat de leermiddelen gebruiksklaar liggen.
 4. Voorkom opstoppingen in druk-belopen delen van het lokaal.

2.1.4 Docenten die vertellen over de dagelijkse praktijk
Hieronder leest u de reactie van een aantal docenten op het probleem van het onderwijzen van gespreksvaardig-
heid in grote groepen.

Knelpunt

De meeste leerlingen moeten voor het spreken van het Frans tijdens mijn les over een ‘drempel’ heen geholpen 
worden. Leerlingen kijken elkaar vragend aan, wie begint er met spreken? Ik niet hoor! Een andere leerling ligt 
zuchtend op zijn tafel en klaagt dat hij zóóó moe is. Een derde vraagt zich af waarom de Fransen eigenlijk geen 
Nederlands leren spreken? Kortom, ik loop tijdens mijn lessen tegen veel weerstand aan tegen het spreken van 
de Franse taal.

Oplossing

Ik probeer deze weerstand weg te nemen door gebruik te maken van actieve werkvormen die de leerlingen 
aanspreken, zoals:
 l   Toekomst voorspellen: om derdeklassers in de ‘futur’ te laten spreken, geef ik deze leerlingen een aantal 

kaarten met plaatjes of foto’s. De leerlingen werken in tweetallen. Eén leerling trekt drie kaarten uit de 
stapel. De andere leerling voorspelt als waarzegger de toekomst aan de hand van deze drie kaarten en 
gebruikt hierbij de toekomende tijd. (Jij zult drie kinderen krijgen, et cetera).

 l   Ik gebruik in de onderbouw een balletje om de leerlingen elkaar vragen te laten stellen. Door het gooien 
en vangen van de bal zijn alle leerlingen alert. Het spelelement maakt dat de leerlingen meer plezier heb-
ben in de spreekoefening. De leerlingen stellen vragen als “Tu habites où?”, “Quel âge as-tu?”, et cetera. 
De leerling die de bal heeft gevangen, geeft antwoord en stelt een nieuwe vraag aan de leerling naar wie 
hij/zij de bal gooit. Het is belangrijk om goede afspraken te maken over het gooien (dus niet smijten) van 
het balletje en het niet alleen gooien naar vrienden.

 l   Ik gebruik ook een lijst met vijftig vragen in het Frans. Ik maak regelmatig twee cirkels. De leerlingen 
in de binnenste cirkel krijgen één vraag van de lijst toegewezen en verdiepen zich in de uitspraak van 
de vraag en de mogelijke antwoorden. De leerling in de buitenste cirkel beantwoordt een vraag, wordt 
gecorrigeerd door de leerling uit de binnenste cirkel en draait door naar de volgende leerling, die een 
nieuwe vraag voor hem/haar heeft en hem/haar vervolgens zal complimenteren of corrigeren.

Bij alle werkvormen begeleid ik de leerlingen door (mee) te luisteren en (eventueel) te corrigeren. Het liefst laat 
ik de leerlingen echter, indien het niveau dit toelaat, elkaar corrigeren. Ik druk de leerlingen voortdurend op 
het hart dat ze fouten mogen maken om daarvan te kunnen leren. Mijn ervaring is dat de meeste leerlingen 
plezier krijgen in het oefenen van spreekvaardigheid.
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Knelpunt

Bij lessen gespreksvaardigheid Frans in duo’s in 4 havo viel het me op dat serieuze duo’s gemotiveerd aan de 
slag gingen, maar dat de meeste tweetallen steeds maar weer in het Nederlands gingen praten. Doordat ik dan 
steeds opnieuw de leerlingen vermanend moest toespreken, hield ik altijd een vermoeid en vervelend gevoel 
over aan deze lessen.

Oplossing

Aan het begin van de les liet ik de leerlingen met de stoelen een binnen- en buitencirkel maken. De helft 
van de leerlingen nam in de binnencirkel plaats en de andere helft in de buitencirkel. Steeds zaten er twee 
leerlingen tegenover elkaar. De binnenste leerlingen begonnen (aan de hand van een vragenlijst) de buitenste 
leerlingen te interviewen in het Frans. Na vier minuten riep ik “changez!” en alle leerlingen schoven een plaatsje 
op naar links. De buitenste leerlingen gingen nu de binnenste leerlingen interviewen. Na vier minuten riep ik 
wederom “changez!” en de leerlingen schoven weer een plaatsje op.

Doordat de leerlingen om de vier minuten een andere gesprekspartner kregen, bleef de sfeer uitdagend en 
levendig. Bovendien merkte ik dat er doorlopend Frans gesproken werd door alle leerlingen.

Kortom: een motiverende werkvorm voor docent én leerlingen.

Meer informatie
Tips voor activerende werkvormen voor de talen zijn te vinden in deze publicatie in hoofdstuk 2, onderdeel 2.4.
Tips over het werken met groepen en omgaan met verschillende niveaus in groepen zijn te vinden in de publica-
tie Differentiatie van CPS Talencentrum: http://www.cps.nl/talencentrum > thema’s > differentiatie. 

2.2 Werkruimtes
We zijn er aan gewend dat talenonderwijs gegeven wordt in een klaslokaal waarin maximaal dertig leerlingen 
kunnen zitten. Toch is gespreksvaardigheid alleen optimaal te oefenen in een grotere werkruimte waarin 
minimaal een aantal hulpmiddelen aanwezig is. Met de volgende lijst pleiten we voor een minimale inrichting van 
een werkruimte waarin optimaal gespreksvaardigheid kan worden geoefend.

Hulpmiddelen Waarom nuttig?

Computer met geluidskaart en 
internetaansluiting, beamer, projectiescherm/
bord

l   Leerlingen kunnen presentaties geven via de beamer,
l	  De docent kan filmpjes laten zien en leerlingen vragen te 

reageren op de gesprekssituaties,
l   De docent kan laten zien waar leerlingen via leermiddelen 

kunnen oefenen met gespreksvaardigheid,
l	  De docent kan instructie geven met behulp van de 

computer. 

Verplaatsbaar meubilair l   Voor de toepassing van activerende werkvormen waarbij 
leerlingen flexibele opdrachten doen. 

Opnameapparatuur geluidsrecorder, 
cassetterecorder 12

Voor het opnemen van gesprekken, zodat
l  De docent het kan terugluisteren,
l	Het als feedback kan dienen voor de leerlingen zelf,
l  Het als resultaat van een opdracht bewaard kan worden, 

bijvoorbeeld in een portfolio.

Computers of laptopkar met koptelefoons met 
microfoons (eventueel met dubbele plug zodat 
twee microfoons op één ingang geplaatst 
kunnen worden)

l   Voor het oefenen van spreken en luisteren terwijl de 
rest van de klas andere werkvormen en leermiddelen            
gebruikt.

Gespreksvaardigheid wordt meestal geoefend in het reguliere klaslokaal dat voor de talen ter beschikking staat. 
Ook worden scholen steeds creatiever in het gebruik van andere bestaande werkruimtes én krijgen ze door (ver)
nieuwbouw of herindeling aanvullende werkruimtes tot hun beschikking. Gespreksvaardigheid kan geoefend en 
getoetst worden in diverse leeromgevingen: 

12) Zie paragraaf 2.6.1
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Het reguliere klaslokaal: 
	 l   Werken in ‘busopstelling’ voor het oefenen van gespreksvaardigheid in duo’s. Bij gebruik van laptopkar of 

mp3-speler met recorder en koptelefoon met microfoon kunnen gesprekken opgenomen worden.
	 l   Tafelgroepen-opstelling met diverse taaltaken-kaarten en een laptop met geluidsrecorder of mp3-speler voor 

het opnemen van groepsgesprekken. Leerlingen kunnen na een bepaalde taakduur als groep doorschuiven 
naar een nieuwe tafel (bij voldoende ruimte ook te combineren met kleine taaldorpdecors).

	 l   Demonstreren van gesprekken via beamer en geluidsboxen; klassikale (deel)presentaties via de beamer. Deze 
kunnen worden opgenomen op de geluidsrecorder of eventueel op video voor reflectie. Dit laatste vergt wel 
voldoende gewenning en opbouw van reflectie met behulp van video.

Het ‘talenpracticum’:
	 l   Werken aan individuele taaltaken (of de voorbereiding daarvan), zoals het inspreken van commentaar bij 

een automatisch afspelende PowerPoint-presentatie, ‘voice-over’ bij een video of het voeren van vooraf 
opgenomen rollenspellen op video13 .

	 l   Werken aan duo-taaltaken waarbij leerlingen in duo’s gesprekken voeren volgens open taakkaarten en deze 
opnemen via de geluidsrecorder. Ook kunnen leerlingen in een virtuele wereld voice-chatgesprekken voeren 
over diverse onderwerpen. Meer informatie hierover is te vinden via: http://www.cps.nl/talencentrum/vitaal 

	 l   Voorbereiden van klassikale gesprekken/presentaties/debatten et cetera, eventueel met behulp van 
presentatiesoftware.

	 l   Oefenen van microvaardigheden zoals uitspraak en reciproque luistervaardigheid (luistervaardigheid als 
onderdeel van een gesprek).

Natuurlijk kunnen in het talenpracticum naast gespreksvaardigheid ook diverse deelvaardigheden geoefend 
worden. Een zeer nuttige combinatie is een ‘regulier’ klaslokaal uitgerust voor taalonderwijs met diverse 
hulpmiddelen, geschakeld aan een groter talenpracticum of een lokaal met laptopkar. Wanneer docenten hun 
krachten bundelen via team-teaching kunnen leerlingen makkelijk afwisselen tussen zelfstandig oefenen in het 
talenpracticum enerzijds en uitleg en presentaties in deelgroepen anderzijds. Dit vergt wel een draaiboek en 
voorbereiding in de vorm van verzamelde taaltaken en een werkende elektronische leeromgeving. Voor meer 
informatie daarover zie onder meer: http://www.cps.nl/talencentrum/talenacademie14

Opnameruimte:
	 l   In een aantal situaties is het omgevingsgeluid in een klaslokaal en talenpracticum te groot om goede 

opnames te kunnen maken. In zo’n geval is het zinvol om een geluidsarme opnameruimte te creëren, zeker 
bij veelvuldig gebruik. Hierin kunnen diverse achtergronden opgehangen worden die goed overkomen 
bij video-opnames. Ook kan goede belichting en een standaardopstelling van videocamera met statief en 
richtmicrofoon klaargezet worden. Een instructie voor het gebruik van de ruimte en apparatuur is raadzaam.

Geschikte locatie buiten de school:
	 l   Maken van opnames door docenten die vervolgens gedidactiseerd kunnen worden en kunnen dienen als 

oefenmateriaal waarin leerlingen de praktijkgesprekken kunnen voorbereiden. Vergelijk de eerder genoemde 
Videos zum Sprechen van de RSG Enkhuizen.

	 l   Werken met vooraf uitgedeelde taaltaken die in specifieke situaties uitgevoerd kunnen worden door 
leerlingen. Dit vergt uitleg over het benaderen van native speakers en het vragen van toestemming om 
de gesprekken vast te leggen voor educatief gebruik. Ook is hiervoor uitleg van de opnameapparatuur 
noodzakelijk. Het is aan te raden hiervoor een checklist te ontwikkelen.

Meer informatie over competentiegericht taalonderwijs is te vinden in de publicatie: Net echt! Competentiegericht 
taalonderwijs.15

13)  Zie hiervoor bijvoorbeeld: Videos zum sprechen van de RSG Enkhuizen: 
     http://www.rsg-enkhuizen.nl/showpage_geel.asp?steID=2&item=3083 en de BBC Language site: 
     http://www.bbc.co.uk/languages/french/talk/video/nb_rm_greetings1_video.shtml  
14)  De publicatie Talenacademie is te downloaden via: http://www.cps.nl/talencentrum > talen > nieuwe schooltalen > talenacademie of 
     http://www.cps.nl/engine.php?Cmd=seepicture&P_site=840&P_self=11958&Random=1162984594 
15)  De publicatie Net echt! Competentiegericht taalonderwijs is te downloaden via: 

http://www.cps.nl/talencentrum > thema’s > competentiegericht taalonderwijs of 
http://www.cps.nl/engine.php?Cmd=seepicture&P_site=840&P_self=8939&Random=1166207537 
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2.3 Doeltaal als voertaal
Om de gespreksvaardigheid van leerlingen te stimuleren is het belangrijk dat de docent zoveel mogelijk de doel-
taal als voertaal in de klas gebruikt. Nu is dit vaak makkelijker gezegd dan gedaan en stranden pogingen daartoe 
vaak in de loop van het schooljaar. Om docenten te helpen hier toch op een realistische manier mee aan de slag 
te gaan, worden in deze paragraaf enkele praktische tips gegeven voor het gebruik van de doeltaal als voertaal in 
de klas. De tips worden beschreven aan de hand van het principe van het stellen van SMART-doelen: 
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Dit uit het managementjargon afkomstige 
principe kan helpen het gebruik van de doeltaal in de les langer vol te houden en langzaam uit te bouwen. 

Specifiek
Zoals hiervoor geconstateerd, beginnen veel docenten het schooljaar met het voornemen de doeltaal meer te 
gebruiken: “Dit jaar ga ik echt meer de doeltaal gebruiken in de les.” Dit is hoe dan ook een loffelijk streven. Na 
verloop van tijd merken ze echter dat het gebruik terugloopt. Hoe veel meer zijn ze de doeltaal gaan gebruiken 
doen? En hoezeer is het gebruik weer afgenomen? Dat zijn vragen die niet makkelijk te beantwoorden zijn. 
Door een specifiek doel te formuleren, is het makkelijker te beoordelen of je je doel bereikt hebt en zo niet, waar 
het dan misgegaan is. Een mogelijk specifiek doel aan het begin van het schooljaar kan zijn: ‘Dit jaar verwijs ik in 
mijn brugklassen elke start van de les naar de lijst met klassentaal.’ 

Meetbaar
“Ik ga elke les ten minste 50% van de tijd in de doeltaal lesgeven.” Dit lijkt een heel meetbaar doel, maar dat is het 
niet. Als een les van vijftig minuten bestaat uit een introductie, een instructie, zelfstandig werken, evaluatie en 
afronding, hoeveel tijd is een docent dan aan het lesgeven in de doeltaal? Volgens het genoemde voornemen, 
zou hij 25 minuten moeten lesgeven in de doeltaal. Zo lang is hij waarschijnlijk niet eens aan het woord, dus een 
dergelijk doel is moeilijk meetbaar. 
Beter meetbaar zijn de volgende voornemens: ‘Drie klassikale momenten geheel in de doeltaal doen.’ 
Of: ‘De begeleiding van het zelfstandig werken alleen in de doeltaal doen.’ 

Acceptabel
Het begin van het schooljaar is een goed moment om in de klassen (weer) aan te kondigen dat in de lessen 
zoveel mogelijk de doeltaal gebezigd wordt. De docent mag van zijn leerlingen ook verwachten dat zij hem 
aanspreken in de doeltaal. Hij dient er hierbij wel voor te zorgen dat zijn voornemens voor zichzelf en zijn 
leerlingen acceptabel blijven. Leerlingen zeggen in enquêtes veel te leren van lessen in de doeltaal. De docent 
moet hen hierbij echter wel een veilige omgeving bieden. Fouten maken mag. De docent kan bijvoorbeeld met 
zijn leerlingen afspreken dat hij hun vragen in de doeltaal gewoon beantwoordt, ook al zijn ze ongrammaticaal 
geformuleerd. Hij kan afspreken de correcties aan het einde van het lesuur nog even door te nemen. Dan zijn de 
fouten en correcties niet meer persoonsgebonden en zullen de leerlingen zich minder geremd voelen de 
doeltaal te spreken. 

Realistisch
“Mijn voornemen is dit jaar in de bovenbouw alleen nog maar in de doeltaal les te geven.” Dit streven lijkt 
realistisch. Bovenbouwklassen hebben immers al aardig wat bagage en zijn redelijk taalvaardig, zo mag men 
verwachten. Toch is het geen realistisch voornemen. Van bijna niets naar alles, is niet alleen voor de leerlingen 
een veel te grote overgang (zelfs als gaat het om de bovenbouw), maar ook voor de docent zelf. 
De doelstelling ‘de eerste 10 minuten van de les geheel in de doeltaal’ is realistischer dan ‘alles behalve grammatica in 
de doeltaal’. 

Tijdgebonden
Veel talendocenten zijn het er over eens dat ze niet van hun leerlingen kunnen verlangen dat de gehele les vanaf 
het eerste begin volledig in de doeltaal is. Toch is het wel belangrijk om te proberen het doeltaalgebruik uit te 
bouwen. Dat kan door, met de leerlingen, evaluatiemomenten in te lassen. Wanneer docent en leerlingen met 
elkaar afspreken dat leerlingen de eerste maand nog mogen spieken op visuele hulpmiddelen met klassentaal 
(posters, vocabulairelijsten, kaarten), dan kunnen ze ook afspreken dat zij na een maand bekijken hoe dat gaat. 
Vervolgens maken ze een nieuwe afspraak voor de volgende maand en bouwt de docent zo het doeltaalgebruik uit.
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Bij alle doelen die de docent volgens de SMART-principes op dit gebied formuleert, is het prettig om deze in de 
sectie te bespreken. Wanneer de sectiecollega’s regelmatig bij elkaar informeren hoe het met de SMART-doelen 
gaat, kunnen ze elkaar helpen zich er aan te houden of de doelen aan te scherpen.

We zetten de SMART-doelen uit deze paragraaf nogmaals op een rijtje (geformuleerd in de ik-persoon, te weten 
de docent):
  1. Dit jaar gebruik ik in mijn brugklassen consequent de lijst met klassentaal.
  2.  De klassikale momenten doe ik geheel in de doeltaal. Of: de begeleiding van het zelfstandig werken doe ik 

alleen in de doeltaal.
  3. Ik corrigeer leerlingen niet persoonlijk, maar aan het einde bespreek ik de correcties klassikaal.
  4. Ik doe de ontvangst en introductie van de les in de doeltaal. 
  5.  Ik sta in de eerste maand ‘spieken’ door de leerlingen toe. Daarna bekijken we hoe het gaat en stel ik mezelf 

een nieuw doel. 

Andere tips voor doeltaalgebruik volgens SMART-principes zijn:
	 	 l   elke eerste les na het weekend vertellen drie leerlingen in de doeltaal wat ze dat weekend gedaan hebben,
	 	 l   elke les na het weekend vertel ik in de doeltaal wat ik gedaan heb, 
	 	 l   elke maand bekijk ik per klas welk doel ik mezelf en hen stel voor de komende maand, 
	 	 l   elke les doe ik de introductie en evaluatie in de doeltaal,
	 	 l   bij zelfstandig werken mogen de leerlingen alleen vragen stellen in de doeltaal,
	 	 l   ik spreek met de leerlingen af dat ik een antwoord nog eens parafraseer in de doeltaal en pas wanneer het 

dan nog niet begrepen wordt over stap naar het Nederlands (dus twee keer doeltaal, dan pas Nederlands),
	 	 l   ik nodig een collega uit het eerste kwartier van mijn les bij te wonen en me een tip te geven wat betreft mijn 

doeltaalgebruik,
	 	 l   ik nodig een collega uit het laatste kwartier van mijn les bij te wonen en me een tip te geven wat betreft 

mijn doeltaalgebruik, 
	 	 l   in de sectievergadering spreken we ten minste vijftien minuten de doeltaal,
	 	 l   de eerste les bespreek ik met mijn leerlingen hoe ik ervoor zorg dat de uitleg iedereen duidelijk is,
	 	 l   Ik vraag twee collega’s van andere mvt-secties of ze een tip hebben wat betreft doeltaalgebruik, 
	 	 l   de eerste les vraag ik de leerlingen te bedenken welke taaluitingen ze verwachten nodig te hebben in de 

doeltaal.

Kortom, het is belangrijk klein te beginnen, aangezien dat tot een grotere motivatie bij de leerlingen en bij de 
docent zelf leidt. Vervolgens kan de docent het doeltaalgebruik geleidelijk uitbouwen. 

2.4 Begeleiding door onderwijsondersteuners en native speakers
Om het werken met gespreksvaardigheid te ondersteunen, kan een beroep gedaan worden op taalassistenten16, 
taalstudenten17 en/of native speakers. Voordat zij succesvol ingezet kunnen worden in contactmomenten met 
leerlingen, zal een aantal onderwerpen met hen behandeld moeten worden. Dit kan opgenomen worden in het 
IPB-plan/scholingsplan van de school.

Tijdens de voorbereiding dient de native speaker bekwaamd te worden in didactische vaardigheden en geïnfor-
meerd te worden over de Nederlandse schoolcultuur in het algemeen en de eigen schoolcultuur in het bijzonder. 
Het zal hem/haar bijvoorbeeld duidelijk moeten worden gemaakt dat er nogal een verschil is tussen havo-leerlin-
gen en vmbo-leerlingen. Voordat hij of zij met de leerlingen aan de gang kan, zal in ieder geval aan de volgende 
voorwaarden voldaan moeten worden:

16) Meer informatie over taalassistenten kunt u vinden op de website van het Europees Platform: www.europeesplatform.nl 
17)  Het is soms mogelijk native speaker-studenten van de Hogeschool op uw school  ‘in te huren’  als native speaker. Informeer bij een 

lerarenopleiding bij u in de buurt. 
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	 	 l   de native speaker is op de hoogte van het curriculum van de betreffende klassen en van het deel dat hij/zij 
ondersteunt,

	 	 l   hij/zij heeft kennisgemaakt met de klassen, leerlingen en natuurlijk met de docenten van de klassen waarin 
hij/zij werkt en met de rest van de collega’s MVT,

u  hij/zij is geschoold op het gebied van docentvaardigheden,
u  hij/zij heeft duidelijke afspraken met de docent over de volgende zaken: 
u  welke gespreksvaardigheden (in relatie tot het ERK) worden geoefend,
u  met welke taken deze gespreksvaardigheden worden geoefend,
u  met welke werkvormen deze gespreksvaardigheden worden geoefend,
u  wat het startniveau en het te bereiken eindniveau zijn,
u  wat de beoordelingsrichtlijnen zijn.

	 	 l   hij/zij is op de hoogte van de onderwijsvisie van de school en de wijze waarop die uitgewerkt wordt in 
taaltaken en onderwijs aan leerlingen,

	 	 l   hij/zij heeft duidelijke afspraken gemaakt over de communicatie met en overdracht aan de taaldocent.

Om didactisch vaardig te worden zal de native speaker bekend moeten zijn met de manier waarop een taal 
effectief geleerd kan worden en welke hulpmiddelen daarbij gebruikt kunnen worden. Een goed inzicht in een 
effectieve manier van taalverwerving geeft de zogenaamde Schijf van Vijf, zoals die door Gerard Westhoff is 
ontwikkeld18: 

1. Blootstelling aan input  
Om effectief een taal te leren moet de leerling zoveel mogelijk taalaanbod in de doeltaal (‘input) krijgen.
Het is voor elke docent duidelijk dat er niet of nauwelijks van een leeropbrengst sprake kan zijn wanneer er geen 
input is. Bij het blootstellen aan input speelt de native speaker een belangrijke rol. De woordkennis, de uitspraak 
en de intonatie kunnen vooral door de native speaker aangeboden worden. Deze zal de input begrijpelijk moeten 
aanbieden. De taalverwerving is immers alleen effectief als die door de leerling begrepen wordt. Toch zal het 
aanbod tegelijkertijd nieuwe betekeniselementen moeten bevatten. Dat vergt een goede voorbereiding van de 
les door zowel de native speaker als de docent.

2. Inhoudsgerichte verwerking 
Naast taalaanbod dat aan de leerling op een begrijpelijke wijze wordt aangeboden, moet de taal ook zo 
aangeboden worden dat dit er toe leidt dat de leerling zich de strekking van de input realiseert. Dat kan door de 
leerling opdrachten te geven waarmee hij de betekenis van de input ook daadwerkelijk beter begrijpt. De native 
speaker kan bijvoorbeeld, vanwege zijn achtergrond, levensechte en cultuurgebonden taken geven. Wel dient 
de docent er op te letten dat de taak aansluit bij de interesse van de Nederlandse leerling. Door het stellen van 
gerichte vragen kan de native speaker controleren of het geleerde is begrepen. Wanneer blijkt dat er leemtes zijn, 
kan er aanvullend geoefend worden. 
  
3. Vormgerichte verwerking 
Het blijkt dat leerlingen die naast input ook grammaticaonderwijs krijgen, sneller op een hoger niveau terecht-
komen en daarbij minder fouten maken dan leerlingen die alleen maar input krijgen. Dat pleit dus voor het 
aanbieden van grammatica. Maar dit grammaticaonderwijs moet dus altijd worden aangeboden in combinatie 
met een overvloedig taalaanbod!
Hier liggen mogelijkheden voor de native speaker: die kan bij het aanbod ook rekening houden met bepaalde 
taalvormen en de leerling daarop attent maken. De native speaker kan problemen signaleren en door 
voortdurend voorbeelden te geven (impliciet aanbieden van het grammaticale verschijnsel) de taaluiting van de 
leerling corrigeren en eventueel uitleg geven over een grammaticaal verschijnsel. De native speaker moet zich 
daarbij uiteraard wel bewust zijn van de mogelijke moeilijkheid van een bepaald grammaticaal verschijnsel voor 
een niet-native speaker en dit verschijnsel ook goed kunnen uitleggen (denk hierbij aan het woordje ‘er’ in het 
Nederlands: niet veel native speakers zullen zonder meer kunnen uitleggen waarom en wanneer wij dit woordje 
gebruiken!).

18)  G.J. Westhoff (2008), Een ‘schijf van vijf’ voor het vreemdetalenonderwijs (revisited), te downloaden via: 
http://www.nabmvt.nl/publicaties/07137_versie_in_A5_na_wijzigingen_gerard.pdf/ 
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4. De rol van (pushed) output 
Leerlingen vergroten hun actieve taalbeheersing door zich veelvuldig in de vreemde taal te uiten. Wanneer 
de leerling steeds gedwongen wordt om in de vreemde taal te spreken, zal hij vanzelf de grammaticale en 
syntactische fouten bij zichzelf ontdekken. 
De native speaker speelt een actieve rol bij het aanvullen of corrigeren van deze fouten. In veel gevallen zal de 
leerling zelf merken dat hij iets niet, niet goed of met grote moeite kan zeggen en dat hij behoefte heeft aan 
uitbreiding van zijn (formele) kennis. Daar kan de native speaker hem bij helpen, bijvoorbeeld door het voordoen 
van de bewuste uiting in de doeltaal. 
Maar dat niet alleen. De leerling zal over de vorm wel een idee hebben, maar er niet altijd even zeker van zijn. 
Doordat de leerling zelf actief moet communiceren, zal hij ook gedwongen zijn om gewoon uit te proberen 
of iets tot het beoogde resultaat leidt. Dit kan hij meteen toetsen door de reactie van de native speaker. Deze 
vorm van toetsing leidt weer tot grotere nauwkeurigheid, betere beheersing en correctheid. Voor een effectieve 
taalverwerving is inputverwerking (luisteren en begrijpen) en outputproductie (spreken) nodig, die bij voorkeur 
doelgericht, functioneel, authentiek en effectief is. Het is belangrijk dat leerlingen de taal regelmatig kunnen 
toepassen in zinvolle contexten. De native speaker biedt hiertoe de mogelijkheid; hij/zij stimuleert de leerling 
actief te communiceren en corrigeert alleen waar het echt nodig is.

5. Strategisch handelen 
Voor het leren van een vreemde taal is op school altijd maar een beperkte tijd beschikbaar. Dat betekent dat er 
in de beheersing van een vreemde taal leemtes zullen blijven bestaan. Daarom is het nuttig om leerlingen te 
trainen in het gebruik van strategieën die kunnen helpen die gebreken te compenseren, zoals het kunnen vragen 
om herhaling. 
Hier ontstaat voor de native speaker een valkuil, wanneer hij onvoldoende mogelijkheden biedt aan de leerling 
om van de compenserende strategieën gebruik te maken. Het streven naar een goede taalverwerving hoeft 
echter niet te lijden onder het gebruik van compenserende strategieën.
Wanneer de leerling een betekenis niet meer weet, dan moet hij er zeker van zijn dat hij bij het vragen om 
een herhaling van de vraag of bij een opmerking dat hij het niet begrepen heeft, door de native speaker niet 
wordt afgewezen. De native speaker moet juist met hem oefenen en hem stimuleren om te leren hoe hij deze 
strategieën het beste kan hanteren. 

Wanneer de native speaker op de hoogte is van deze didactische uitgangspunten, is het verder van belang om 
nog op een aantal aspecten te letten. We geven hiertoe een aantal tips: 

Tip 1
Het zal duidelijk zijn dat er een groot verschil zit tussen gesprekken voeren op bijvoorbeeld niveau A1 en niveau 
B2. De leerling die voor het eerst in de doeltaal wordt onderwezen, beschikt over een zeer beperkt taalgebruik 
en zal dus op niveau A1 communiceren. In de praktijk zal het voor een native speaker makkelijker zijn om te 
communiceren op niveau B1 of hoger. Het gevaar bestaat dan dat de native speaker zich, om begrepen te 
worden, steeds meer verbaal gaat uiten, in plaats van eenvoudig taalgebruik toe te passen of compenserende 
strategieën te gebruiken. De leerling die een lawine van vreemde woorden en zinnen over zich heen krijgt, haakt 
al snel af en de frustratie bij de native speaker neemt toe.
De native speaker zal dus moeten weten dat leerlingen die op niveau A1 bezig zijn alleen met eenvoudige 
chunks geconfronteerd moeten worden en nog veel van compenserende strategieën gebruik moeten (leren) 
maken. Onder chunks worden over het algemeen kant en klare, ongeanalyseerde brokken taal verstaan van meer 
dan een woord, zoals ‘Guten Tag’ of ‘Qu’est-ce que c’est?’ De leerling hoeft niet te begrijpen hoe deze brokjes 
grammaticaal in elkaar zitten, maar ze gewoon als één geheel leren. 

Tip 2
Het is voor een leerling, die een vreemde taal begint te leren niet makkelijk om gedurende een lange tijd 
geconcentreerd mee te doen. De spanningsboog is klein en afwisseling tussen actieve en passieve opdrachten 
is daarom noodzakelijk. Tot de passieve opdrachten rekenen we die momenten waarop de leerling het geleerde 
op een andere dan de actieve manier verwerkt. Dat kan zijn door een schrijfoefening te maken of door een 
leesopdracht te doen. De balans tussen actieve en passieve momenten is sterk afhankelijk van het type leerling. 
Voor vmbo-leerlingen zal de native speaker opdrachten moeten aanbieden die op de beroepsgerichte praktijk 
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betrekking hebben, terwijl opdrachten voor havo- en vwo-leerlingen meer gericht moeten zijn op het spreken 
met de native speaker en het onderling kunnen communiceren. Maar voor alle leerlingen geldt de regel om (uit)
rustpunten in te bouwen. Het geleerde moet beklijven en moet een plaats krijgen bij de leerling.

Tip 3
Door over zeer eenvoudige onderwerpen te praten, wordt de afstand tussen native speaker en leerling verkleind. 
Het is belangrijk om niet te laten zien hoe goed de native speaker de taal beheerst en om geen indruk te maken 
door een overvloed aan woorden. Het is juist veel beter eenvoudig en langzaam te communiceren over bijvoor-
beeld een onderwerp als het voorstellen van jezelf. Het is belangrijk om in dit eerste stadium geen genoegen te 
nemen met een halfbakken uitspraak of een gemompel dat op de doeltaal lijkt, maar om volop te profiteren van 
de mogelijkheden die de native speaker heeft, namelijk: een uitstekende uitspraak en de juiste intonatie.

Tip 4
Herhalen is de kracht van onderwijs. Daarom is het belangrijk telkens opnieuw de vraag te benadrukken en leer-
lingen vooral de tijd te geven om te antwoorden. Een stilte (in de klas of in een gesprek) hoeft niet te betekenen 
dat er niets wordt gedaan, maar dat de leerling de tijd gebruikt om na te denken of een antwoord te formuleren.

Tip 5
Een native speaker kan in principe op alle niveaus worden ingezet. Het is wel goed om te letten op de achter-
grond van de betrokken persoon. Eenvoudige communicatie op niveau A1 of A2 lijkt simpel, maar vraagt een 
goede didactische aanpak van de native speaker met gebruikmaking van veel vaststaande uitdrukkingen en 
woorden, de zogenaamde chunks.
Wanneer de native speaker op een hoger niveau wordt ingezet, betekent dit dat rekening moet worden 
gehouden met bijvoorbeeld de omschrijving dat  “…de spreker over onderwerpen kan communiceren die 
algemeen wetenschappelijk, beroepsmatig of alledaags van aard zijn. Daarbij kunnen de onderwerpen buiten 
het eigen kennisgebied liggen en abstract en complex zijn met een specialistisch karakter.” 19

De native speaker moet op een hoger niveau, naast didactische vaardigheden, beschikken over een brede 
algemene ontwikkeling, die vaak weer samenhangt met zijn opleiding.

2.5 Activerende werkvormen
Activerende werkvormen zijn geschikt om zoveel mogelijk leerlingen tegelijkertijd actief te laten zijn. Dit is 
een belangrijk element voor een effectieve organisatie van gespreksvaardigheid. Een belangrijk kenmerk van 
deze werkvormen is dat elke leerling een individuele bijdrage moet leveren aan het groepsresultaat en dat 
er van elkaar geleerd wordt. De instructies die bij deze opdrachten gegeven worden moeten voldoen aan de 
kenmerken van GIPS en moeten vaak naast de oefening in het boek gegeven worden. 
Dit betekent dat:
	 	 l   iedere leerling een min of meer Gelijk aandeel aan het eindresultaat moet leveren.
	 	 l   iedere leerling Individueel verantwoordelijk is voor het eindresultaat en daarop aanspreekbaar is.
	 	 l   de leerlingen in de groep op een Positieve manier afhankelijk zijn van elkaar om te komen tot een 

eindresultaat. Ze hebben elkaar nodig en ervaren dat als positief.
	 	 l   op hetzelfde moment Simultaan zoveel mogelijk leerlingen actief bezig zijn. 

19) Taalprofielen, p.87: Spreken C1



© S p e a k e r b o x  C P S  T a l e n c e n t r u m  2 0 0 8

28

Hieronder volgt een voorbeeld van een instructie die voldoet aan de GIPS-principes en die gericht is op het leren 
van elkaar:

Opdracht in het boek Salzgitter heute 1 (T)HV (Arbeitsbuch B Seite 23)
Im Zirkus

a. Jij mag de spreekstalmeester in het circus assisteren. Schrijf een korte toespraak voor het circuspubliek.
In de toespraak moeten de volgende dingen staan:
										l    Je begroet het publiek.
										l    Je noemt de naam van het circus. Bedenk zelf een leuke naam.
										l    Je vertelt iets over het programma.
										l    Je kondigt een act aan. Dat kan de act van de ‘viereckigen Schweine’ zijn, maar je mag ook iets anders 

verzinnen.
b. Houd de toespraak voor je klas(genoot).

Instructie (Staat niet in boek maar wordt door de docent gegeven op bord, sheet, in PowerPoint, in planner, in 
ELO):

1.  Schrijf de toespraak eerst alleen (G + S). Je krijgt daarvoor vijf minuten.
2.   Vorm groepen van drie tot vier leerlingen (gebeurt door de docent) en lees om de beurt voor wat je 

bedacht hebt (G + I + S). Je krijgt daarvoor vier minuten.
3.   Maak van al deze toespraken één groepstoespraak (G + I + P + S). Je krijgt daarvoor tien minuten.         

(De langste leerling schrijft deze op.) 
4.   Een vertegenwoordiger uit de groep wordt aangewezen om de toespraak hardop en uit het hoofd te 

houden voor een andere groep leerlingen in de klas (I + P). Je krijgt daarvoor vier minuten.
5.  Deze leerlingen geven feedback op de toespraak door op de volgende elementen te letten:

l   Is aan de opdracht voldaan?
l   Worden er veel/weinig verschillende woorden gebruikt?
l   Is het tempo hoog/laag?
l   Zitten er verrassende zaken in (G + S)? 

6.  (Optioneel) De docent gaat bij een willekeurig groepje zitten en geeft een cijfer voor de presentatie.

Het hier gegeven voorbeeld is een lesvoorbeeld/taaltaak. De werkvormen waarvan gebruik is gemaakt zijn:      
‘Genummerde hoofden/Stel een vraag’,  ‘Rotonde’,  ‘Placemat’  en  ‘Simultaan presenteren’.  Deze werkvormen 
komen later nog nader aan bod.
Het verschil tussen een werkvorm en een lesvoorbeeld/taaltaak is dat de werkvorm een  ‘lege huls’  is en het 
lesvoorbeeld een  ‘gevulde huls’.  

Hieronder volgt een opsomming van verschillende activerende werkvormen. Na een beschrijving van de 
werkvorm, wordt de toepassing ervan beschreven voor de talen. 

1.  Werkvorm: Duo’s

Situatie: 
Deelnemers hebben van tevoren individueel een opdracht gemaakt met eenduidige antwoorden die zij nu 
samen gaan nakijken.

Opdracht: 
l  Laat door de leerlingen duo’s vormen.
l  De leerlingen vergelijken hun antwoorden; zij proberen overeenstemming te bereiken.
l  Overgebleven vragen stellen ze aan de docent.
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Toepassing voor de talen:
l   Bij het voeren van gesprekken zoeken de leerlingen naar woorden en uitdrukkingen om het thema van 

de opdracht te verwoorden. Eerst individueel, daarna vergelijken ze de woorden en uitdrukkingen in 
tweetallen. Bij woorden of uitdrukkingen waar ze niet uitkomen, raadplegen ze de docent.

l   Leerlingen bereiden een taaltaak eerst alleen voor. Daarna vergelijken ze die met die van een andere 
leerling. Ze stellen samen eventueel nog enkele dingen (woorden, grammaticale zaken) bij. Ze voeren 
de taaltaak daarna uit.

l   Bij gesprekjes met rol A en rol B: de ene leerling bereidt rol A voor en de andere rol B. Daarna voeren ze 
beiden het gesprekje uit.

l   De leerlingen coachen elkaar bij uitspraak: de ene leerling leest een stuk tekst hardop en de ander 
verbetert de uitspraakfouten. Daarna wisselen ze van rol en/of van partner.

2.  Werkvorm: Genummerde hoofden

Situatie:
Deelnemers van een groepje (twee tot vier leerlingen) krijgen vooraf een nummer van de docent. 

Opdracht:
l  Deelnemers voeren gezamenlijk een opdracht die de docent gegeven heeft, uit. 
l   De docent geeft door het noemen van een nummer aan, welke leerling de opdracht moet uitvoeren voor/

terugvertellen aan de hele klas.

Toepassing voor de talen:
l   Verzamel in een groep van drie tot vier leerlingen ten behoeve van een discussie argumenten vóór en 

argumenten tegen een thema. (De docent bepaalt het aantal minuten dat zij hieraan mogen besteden.)
De docent noemt een nummer en vraagt naar een argument voor; de docent noemt een nummer en 
vraagt naar een argument tegen.

l   De leerlingen maken in een groepje van twee tot vier leerlingen een gesprekje/ dialoogje of voeren een 
taaltaak uit. Ze krijgen daarvoor een bepaalde tijd om dat te doen! Na deze tijd worden één of twee 
leerlingen uit de groep aangewezen (door het noemen van een nummer) om deze dialoog of taak uit te 
voeren in de klas of binnen een groep uit de klas.

3.  Werkvorm: Denken, delen, uitwisselen

Situatie:
Leerlingen moeten een antwoord vinden op een vraag of probleemstelling.

Opdracht:
l  De leerlingen denken eerst individueel na over de vraag of probleemstelling die de docent hen voorlegt.
l  Vervolgens schrijven zij het antwoord op.
l  Dan vertellen twee leerlingen elkaar wat ze hebben opgeschreven en komen tot één antwoord.
l  Dit wordt uitgewisseld met een ander duo. Samen komen ze tot een definitief antwoord.
l  Dit kan dan weer worden teruggevraagd op basis van de werkvorm ‘Genummerde hoofden’.
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Toepassing voor de talen:
l   Een ‘leren leren’-vraag: ‘Hoe kan je bij de voorbereiding van een presentatie of spreekbeurt voorkomen 

dat je bij de uitvoering een black-out krijgt?’ 
     De leerling moet eerst zelf manieren bedenken. Dan gaat hij die vergelijken met een andere leerling. 

Samen gaan ze de lijst completer maken. Dan vergelijken ze die met die van een ander duo. Met zijn 
vieren maken ze de lijst nog completer.

l   Grammatica: Ga op zoek naar de juiste vertaling van korte zinnen met persoonlijke voornaamwoorden. 
Let op de vorm en plaats van het persoonlijk voornaamwoord.

l   Woordmateriaal verzamelen voor de beschrijving van een thema. Bijvoorbeeld het thema ‘mijn dorp/
stad’. Eerst individueel, dan vergelijken de leerlingen de lijst in duo’s. De lijst maken ze vervolgens groter, 
dan vergelijken ze die met die van een ander duo. Tot slot maken ze een totaallijst.

 
l   Een eventuele vervolgopdracht: Bereid individueel een presentatie voor over jouw dorp/stad. Houd 

de presentatie in jouw eigen groep. De anderen beoordelen de presentatie aan de hand van  bepaalde 
criteria (bijvoorbeeld het gebruik van verschillende woorden, het tempo et cetera).

l   Gesprekjes oefenen: Rol A en B worden verdeeld. Eerst leert ieder zijn rol uit het hoofd. Dan oefenen 
rol A en B samen totdat ze dit kunnen. Het gesprek wordt gespeeld voor een ander duo. Dit duo geeft 
feedback op bijvoorbeeld de uitspraak.

4.  Werkvorm: Experts

Situatie:
De docent verdeelt de lesstof in drie tot vier gedeelten/onderwerpen over de teamleden van de basisgroep en 
geeft ze vervolgens een nummer van 1 tot en met 3 (of 4).

Opdracht:
l   Ieder teamlid bestudeert zijn gedeelte/werkt zijn gedeelte uit.
l   De nummers 1 komen bij elkaar, de nummers 2 komen bij elkaar enzovoorts. De leerlingen werken in hun 

‘expertgroepen’ het thema verder uit met ieders inbreng.
l   De teamleden onderwijzen vervolgens de leden van de basisgroep over/presenteren hun gedeelten; de 

anderen maken aantekeningen. Het is de bedoeling dat uiteindelijk iedereen van alle drie of vier onderdelen 
evenveel informatie heeft.

Toepassing voor de talen:
l    Bekijk en beluister het tv-journaal uit het land van de doeltaal.                                                                                

Haal daar vier belangrijke onderwerpen uit en verdeel die over de teamleden. Iedere leerling bereidt in 
de expertgroep een mondelinge presentatie van zijn onderwerp in de vreemde taal voor aan de hand 
van maximaal twaalf steekwoorden. Terug in de basisgroep deelt de leerling zijn presentatie met zijn 
teamleden, zodat iedereen in principe alle onderwerpen kan presenteren. Het eindresultaat moet een 
kort teamjournaal van twee tot vier minuten zijn. 

 
5.  Werkvorm: Binnencirkel, buitencirkel

Situatie:
Leerlingen stellen telkens dezelfde vraag aan andere leerlingen; later moeten zij zelf verschillende vragen 
beantwoorden. De docent geeft de leerlingen een opdracht en deelt de groep in in A’s en B’s.
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Opdracht:
l   De A’s vormen een binnencirkel en de B’s een buitencirkel. A’s en B’s gaan met hun gezicht naar elkaar toe staan.
l   De A’s stellen hun vraag; de B’s antwoorden, A coacht en/of prijst B.
l   De partners wisselen van rol: B vraagt, A antwoordt.
l   De buitencirkel draait met de klok mee en stopt op het teken van de docent. Of: na een x-aantal deelnemers.
l   Het ritueel herhaalt zich.

Variant:
l   Dit kan ook worden uitgevoerd binnen een zogenaamde ‘busopstelling’. De leerlingen aan de raamkant blijven 

zitten (rol A). De leerlingen aan de muurkant (rol B) schuiven één of meer plaatsen naar voren op.

Toepassing voor de talen:
l   Leerlingen kunnen elkaar overhoren met zinnetjes/taalmateriaal. Alle leerlingen selecteren een x-aantal 

taalmiddelen en schrijven die op een blad of kruisen die met potlood aan in hun boek. Vorm twee 
kringen. De leerlingen overhoren elkaar. Bij fouten verbeteren ze elkaar.

l   Leerlingen bereiden een telefoondialoog voor om een campingplaats te reserveren. Ze proberen zoveel 
mogelijk vragen te verzamelen en te repeteren die ze daarbij nodig hebben.

l   Leerlingen kunnen standaarddialogen inoefenen of herhalen (gesloten, halfopen, open). De binnen-
cirkel speelt rol A en de buitencirkel rol B. Eventueel kan men na twee wisselingen van rol wisselen van 
binnen- naar buitencirkel. 

l   Leerlingen vertellen in twee of drie zinnen hun vakantieplannen. De ander schrijft die in de vreemde 
taal op, om te kunnen bewijzen dat de opdracht is uitgevoerd.

l   De leerling vat in x minuten de inhoud van een gelezen artikel, uitzending die hij gezien heeft, film die 
hij gezien heeft of voorval dat hem overkomen is, in de vreemde taal samen en vertel dit aan een andere 
leerling. De ander schrijft dit kort in het Nederlands op.

l   Er staat een stelling op het bord. De leerling formuleert daarover zijn mening. Hij deel deze mening 
nu met de leerlingen waarmee hij in de cirkel geconfronteerd wordt. Deze leerlingen schrijven op wie 
welke mening had.

 
6. Werkvorm: Hoeken

Situatie:
Deze werkvorm is geschikt om te gebruiken bij discussies over een thema in de vreemde taal. 

Opdracht:
l   De docent schrijft een stelling op het bord;  hij wijst drie hoeken in het lokaal aan waar de deelnemers komen 

te staan die respectievelijk voor, tegen of neutraal zijn.
l   De deelnemers denken na en schrijven hun mening op.
l   Ze lopen naar de hoek voor, tegen of neutraal; ze verzamelen samen met een partner argumenten voor hun 

mening.
l   Op het signaal van de docent zoeken ze een partner uit een van de andere hoeken.
l   De partners bepalen onderling wie A en wie B is.
l   A geeft zijn mening en argumenten.
l   B parafraseert en geeft zijn/haar mening en argumenten.
l   Of: ze voeren samen de discussie.
l   Of: ze voeren de discussie in de werkvorm ‘Viskom’ (zie 12).
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Toepassing voor de talen:
l   De docent zet stellingen in de vreemde taal op het bord, de leerlingen formuleren individueel 

argumenten. Ze kiezen vervolgens een hoek. Ze vullen hun (geschreven) lijst aan met argumenten die 
andere leerlingen hebben. Ze kiezen iemand uit een andere hoek en wisselen de argumenten uit. Ze 
parafraseren of discussiëren, afhankelijk van het taalniveau.

l   De docent geeft de opdracht om te bedenken wat je zou doen als je een miljoen had gewonnen. 
Verzamel zoveel mogelijk verschillende invullingen: ‘Als ik een miljoen had gewonnen, dan…’ In dit geval 
is er niet zozeer sprake van ‘voor’ of ‘tegen’ als wel van bijvoorbeeld ‘thema’-hoeken (goede doel, geld 
voor jezelf uitgeven et cetera). 

7. Werkvorm: Interview

Situatie:
Deze werkvorm is geschikt om leerlingen informatie over zichzelf te laten uitwisselen.

Opdracht:
l   De leerlingen zitten in tweetallen.
l   Leerling A interviewt B.
l   Leerling B interviewt A.
l   De leerlingen vertellen in de groep wat ze van elkaar gehoord hebben. 

Toepassing voor de talen:
l   Leerlingen interviewen elkaar in de vreemde taal over persoonlijke dingen en belevenissen; afhankelijk 

van het taalniveau worden er meer of minder details gevraagd. Ze vertellen vervolgens in een groep 
over wat ze van elkaar hebben gehoord.

8. Werkvorm: Viertal Interview

Situatie:
Als bij 7.

Opdracht:
l   Leerlingen zitten in een groep van drie tot vier mensen.
l   Om de beurt wordt een leerling geïnterviewd.
l   Plenair of in een andere groep wordt verslag uitgebracht.

Toepassing voor de talen:
l    Leerlingen hebben allemaal een ander boek of artikel gelezen, een andere film of tv-uitzending gezien.

Om de beurt wordt een leerling x minuten door de anderen geïnterviewd in de vreemde taal. Plenair 
of in een andere groep vertelt een door de docent aangewezen leerling in de vreemde taal over wat 
er allemaal in de groep aan bod is geweest. (Tip: geef wel wat criteria waaraan deze presentatie moet 
voldoen.) Hierop kunnen degenen die luisteren weer feedback geven en heeft iedereen een taak.

9. Werkvorm: Simultaan presenteren 

Situatie:
Leerlingen proberen een presentatie die ze samen ontwikkeld hebben bij andere leerlingen uit.

Opdracht:
l   Leerlingen houden een presentatie in een andere groep, die ze in hun eigen groep gemaakt hebben. 
l   De luisteraars geven feedback aan de hand van enkele, van te voren afgesproken, observatiecriteria.
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Toepassing voor de talen:
l   De leerlingen krijgen de opdracht om een vrij open opdracht uit het boek of een presentatie in hun 

eigen groep van drie tot vier leerlingen in een vastgestelde tijd uit te werken. 
     De docent wijst daarna een of twee groepsleden aan die de presentatie eerst in hun eigen groep uitvoe-

ren. De andere groepsleden geven feedback.
     De uitvoerder(s) gaan dan naar een andere groep en herhalen de presentatie. Ook hier krijgen ze na 

afloop feedback op de uitvoering. 
    Dit kan eventueel nog een keer herhaald worden.

10. Werkvorm: Wandel wissel uit

Situatie:
Leerlingen zijn in beweging en tegelijkertijd aan het leren.

Opdracht:
l   De leerlingen krijgen een opdracht van de docent en voeren die individueel uit.
l   Daarna lopen ze door de klas en voeren een uit de individuele opdracht voortvloeiende opdracht in wisselende 

tweetallen uit. 
 
Toepassing voor de talen:

l   Leerlingen maken in x minuten individueel een mondelinge overhoring van zinnetjes of woordparen 
voor een andere leerling. Dit kan gebeuren op basis van de taalmiddelen van een hoofdstuk dat eerder 
aan de orde is geweest. (Bijvoorbeeld: nu zijn we bij hoofdstuk 5 en maken we de overhoring over de 
taalmiddelen van hoofdstuk 2.) Iedere leerling kiest weer andere taalmiddelen, zodat er in het geheel 
een grote spreiding is over het hoofdstuk.
Daarna krijgen de leerlingen de opdracht binnen x minuten bijvoorbeeld drie leerlingen te overhoren. 
De overhoorde leerlingen overhoren elkaar. 
De leerlingen hebben een voorgedrukt formulier waarop staat: de overhoring en drie  kolommen waarin 
de namen van de drie leerlingen kunnen worden opgeschreven en de ‘G’ voor goed en de ‘F’ voor fout.
Afgesloten kan worden met enkele steekproeven met vragen als: ‘Wie heb jij overhoord?’, ‘Wat zijn de 
resultaten?’

l   Leerlingen krijgen de opdracht uit een aantal vragen die je aan anderen kunt stellen er drie te 
selecteren.
Daarna gaan ze op pad om aan zoveel mogelijk leerlingen die vragen te stellen. Er moet in de vreemde 
taal worden geantwoord. Het verdient aanbeveling ook hier de leerlingen een voorgedrukt formulier 
mee te geven waarop ze de vragen, de namen van de bevraagden en de antwoorden die ze hebben 
gegeven kunnen schrijven.
Terugkoppeling kan gebeuren door enkele leerlingen hun resultaten te laten verwoorden.

l    Leerlingen krijgen van een gesprekje rol A of Rol B. 
Ze gaan telkens op zoek naar de andere rol en voeren dan enkele keren dit gesprekje uit.

11. Werkvorm: Placemat

Situatie:
Leerlingen moeten door overleg tot een gezamenlijk resultaat komen.

Opdracht: 
l   Leerlingen zitten in viertallen.
l   Er ligt een groot vel op tafel met in het midden een rechthoek getekend en vanuit elke hoek van de rechthoek 

een lijn naar de hoeken van het papier getrokken. Zo is er in het midden een gemeenschappelijk gebied en 
voor de rest voor ieder een eigen gebied ontstaan.
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l   Leerlingen krijgen een opdracht en voeren die op hun eigen gebied uit.
l   Ieder brengt om de beurt zijn resultaten in.
l   Ten slotte maken ze van de vier individuele bijdragen een gemeenschappelijke en schrijven ze die in het 

midden.
l   Daarna wordt een groepslid aangewezen dit product te presenteren of wordt het product ingeleverd bij de 

docent.
NB: In plaats van een groot blad kan er ook gewerkt worden met vier losse blaadjes en een groepsblad of met 
vier werkboeken en een groepsblad. Het principe blijft dan hetzelfde.

Toepassing voor de talen:
l   Leerlingen moeten in het boek rollen invullen bij gesprekjes die er staan of hele gesprekjes rond een 

thema maken. Dit doen ze eerst alleen. Daarna brengen ze om de beurt hun bijdrage in. Ten slotte 
maken ze er een gemeenschappelijk gesprekje van. Dit gesprekje wordt eventueel gespeeld door twee 
leerlingen uit de groep die aangewezen worden door de docent (‘Genummerde hoofden’).

l   Leerlingen krijgen de opdracht individueel en in stilte zoveel mogelijk woorden rond een thema op te 
schrijven. Om de beurt brengen ze hun woorden in. Elk nieuw woord wordt in het middenvak of op het 
groepsblad geschreven. Daarna krijgen ze de opdracht aan de hand van deze woorden een presentatie 
te maken in de vreemde taal.

12. Werkvorm: Viskom

Situatie:
Een werkvorm die geschikt is om leerlingen elkaar te laten observeren bij het voeren van gesprekken of 
discussies.

Opdracht:
l   Nodig is een grote ruimte met evenveel stoelen als er leerlingen zijn. De tafels moeten aan de kant.
l   De klas wordt verdeeld in drie groepen A, B, C.
l   De A-leerlingen gaan in een kring zitten en discussiëren over een bepaald thema.
Alle B-leerlingen vormen een kring om de kring van A-leerlingen en observeren een A-leerling aan de hand van 
criteria.
Alle C-leerlingen vormen een kring om de kring van de B-leerlingen en observeren een A-leerling aan de hand 
van weer andere criteria.
Na de discussieronde van x minuten gaan een A-, een B- en een C-leerling bij elkaar zitten en krijgt de A-leerling 
van de B- en C-leerling feedback.

Toepassing voor de talen:
l   Discussie rond bepaalde thema’s, waarbij iedereen mee moet doen.
     Tip: Bereid de discussie voor door middel van de werkvorm ‘Hoeken’ (alleen verzamelen van argumen-

ten). Iedere leerling krijgt dan argumenten en kan dan meedoen aan de discussie.
l   Leerlingen kunnen op deze manier aan de hand van beoordelingsrubrieken de spreekvaardigheid van 

medeleerlingen beoordelen op verschillende criteria (zie hoofdstuk 8). 

Meer informatie
Informatie over activerende didactiek en samenwerkend leren kunt u vinden op de website 
http://www.cps.nl > voortgezet onderwijs > onderwijs en begeleiding > activerende didactiek en samenwerkend 
leren.
Ook is er een publicatie bij CPS te bestellen van Carel van der Burg over Activerende didactiek en Samenwerkend 
leren (zie literatuurlijst). 
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2.6 Hulpmiddelen
Voor het organiseren van gespreksvaardigheid en spreken zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar. Waar in 
de jaren ‘80 (en wellicht nog steeds) de cassetterecorder gebruikt werd voor het opnemen van gespreksvaardig-
heid, zijn nu verschillende digitale hulpmiddelen beschikbaar: opnames via de mp3-speler of via de computer. In 
deze paragraaf wordt een aantal verschillende hulpmiddelen kort beschreven. Vervolgens vindt u een verwijzing 
naar de bijlagen en de website van CPS Talencentrum waar de betreffende handleidingen te vinden zijn.

2.6.1 Digitale hulpmiddelen 
BBC Languages
Via de website http://www.bbc.co.uk/languages zijn diverse taalprogramma’s beschikbaar.
Hoewel dit een site van de BBC is, zijn er ook links met Frans en Duits.

Toepassing voor de talen:
	 l   De docent plaatst de (diep)link naar dialogen met een bepaald thema in de elektronische leeromgeving (ELO) 

van de school. Leerlingen oefenen vocabulaire, uitdrukkingen en doorlopen de stappen van de ‘lessen-
reeksen’. Het eindresultaat is dat ze een ‘dialoog kunnen voeren’ door afwisselend de audio af te spelen en 
hun eigen reactie hierop te geven.

	 l   Leerlingen kunnen zowel de voorgesproken reactie als hun eigen reactie opnemen met de geluidsrecorder 
onder Windows en opslaan in het dossier van hun digitale taalportfolio (http://www.europeestaalportfolio.nl).

Geluidsrecorder
Veel computers bieden de mogelijkheid om opnames te maken met behulp van standaard meegeleverde 
software of software die apart geïnstalleerd moet worden. Standaard onder Windows wordt de geluidsrecorder 
meegeleverd. Deze is te vinden onder Start, Programma’s, Bureau-accessoires, Entertainment en dan Geluids-
recorder. Het is een simpele toepassing, die eruit ziet als het bedieningspaneel van een cassetterecorder. Met de 
geluidsrecorder kunt u geluid opnemen (maximale opnameduur één minuut), mengen, afspelen en bewerken. 
Daarnaast kunt u geluiden koppelen aan of invoegen in een ander document. 

Toepassing voor de talen:
	 	 l   Leerlingen kunnen hun uitspraak oefenen en opnemen. Als u geluiden wilt opnemen, moet u over 

een microfoon beschikken die op uw computer kan worden aangesloten. Opgenomen geluiden worden          
opgeslagen als waveformbestanden (wav-bestanden).

	 	 l   Een eenvoudige handleiding voor de geluidsrecorder onder Windows is te vinden via: 
http://download.cps.nl/download/Talencentrum/talenBBL/taken/11.handleiding_geluidsrecorder.doc 

Voicemailboard
Voicemailboard is een toepassing waar gesproken berichten geupload kunnen worden naar een internetsite, 
waar ze vervolgens te beluisteren en te beantwoorden zijn. De inspreektijd kan tot maximaal één uur lang zijn (in 
de demoversie is deze beperkt tot drie minuten). Vanuit een projectgroep, Webkeek genaamd, is in het kader van 
de talensubsidie Werkplaats Talen een voicemailboard ontwikkeld, dat te vinden is via: 
http://www.webindeklas.nl/mp3mail/bb/.

Toepassing voor de talen:
	 l   De taaldocent zoekt via bijvoorbeeld de vakcommunity contact met collega’s en koppelt leerlingen uit 

zijn eigen klas aan leerlingen uit de klas van de collega (één-op-één of kleine groepjes). Leerlingen voeren            
opdrachten uit waarin ze elkaar leren kennen door berichten op het voicemailboard achter te laten.     

      Mogelijke opdrachten zijn: jezelf voorstellen aan de ander, de ander uitnodigen ook een bericht in te 
spreken voor een bepaalde dag, vragen stellen aan de ander. Bij goede ervaringen is dit asynchrone contact 
ook synchroon voort te zetten via Skype. De taaldocent kan via een computer met beamer, luidsprekers en 
internetverbinding leerlingen uitnodigen hun ervaringen in de klas te laten beluisteren.

	 l    De taaldocent zoekt via bijvoorbeeld de vakcommunity contact met collega’s en koppelt leerlingen uit zijn 
eigen klas aan leerlingen uit de klas van de collega. Leerlingen voeren een debat over een stelling. De ene 
keer bedenkt de ene klas de stelling, de andere keer de andere klas.
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	 l    De taaldocent zoekt bijvoorbeeld via het Europees Platform contact met een buitenlandse collega en koppelt 
leerlingen uit zijn eigen klas aan leerlingen van de buitenlandse school. De invulling van het contact kan 
dezelfde zijn als hierboven. 

Skype
Skype (http://www.skype.com) is een programma waarmee gebruikers via internet kunnen telefoneren en/of 
chatten met elkaar. Het programma maakt gebruik van VoIP (voice over internet protocol). Via een computer 
met (breedband)internet, een geluidskaart en een koptelefoon met microfoon is het mogelijk te bellen met een 
andere computer (gratis) of met een vaste telefoon (tegen een vergoeding). Het is ook mogelijk een digitale 
camera aan te sluiten, zodat de sprekers elkaar kunnen zien terwijl ze bellen. Daarnaast kan, op initiatief van een 
van de sprekers, een groepsgesprek met maximaal vijf deelnemers plaatsvinden. Een handleiding voor Skype is 
te vinden via: www.skype.com.

Toepassing voor de talen:
	 l    gebruiken in een uitwisseling (zogenaamde e-twinning20) tussen niet-moedertaalsprekers (teamoverleg of 

duogesprek),
	 l    gebruiken in een uitwisseling met moedertaalsprekers (bij voldoende taalvaardigheid, bijvoorbeeld vanaf 

B2-niveau) (teamoverleg of duogesprek),
	 l    gebruiken om een expert te interviewen. Het interview kan worden opgenomen en vervolgens opgeslagen 

worden als mp3. Dit interview kan dan geSkypeCast worden (op internet geplaatst worden als podcast21).
Het belangrijke verschil tussen Skype en bijvoorbeeld geluidsrecorders en Voicemailboard is dat het veronder-
stelt dat leerlingen tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn om ‘live’ contact te hebben, ook wel synchrone communi-
catie genoemd.

Opnemen van Skype-gesprekken met Pamela
Het is mogelijk om Skype-gesprekken op te nemen met behulp van het programma Pamela: 
http://www.pamela-systems.com. Dit kan nuttig zijn voor het taalonderwijs, omdat de docent dan niet per se 
aanwezig hoeft te zijn bij het oefenen en uitvoeren van gespreksvaardigheid in de vreemde taal. Leerlingen 
kunnen een Skype-gesprek opnemen en eventueel opslaan op het schoolnetwerk of in het dossier van hun 
digitale taalportfolio (http://www.europeestaalportfolio.nl).

Toepassing voor de talen:
	 l    opnemen van Skype-gesprekken tussen leerlingen van de eigen school (oefendialogen), van andere      

scholen in Nederland en in het kader van uitwisselingen met taalleerlingen in het buitenland (als onderdeel 
van een uitwisseling, eventueel ter voorbereiding op een bezoek),

	 l    de taaldocent kan via een computer met beamer, boxen en internetverbinding leerlingen uitnodigen hun 
ervaringen in de klas te laten beluisteren,

	 l    leerlingen slaan de opgenomen gesprekken op in het dossier van hun digitale taalportfolio                           
(http://www.europeestaalportfolio.nl).

Tell me more
Tell me more is een computerprogramma dat beschikbaar is in meerdere talen.
Het programma biedt leerlingen en begeleiders een totaalpakket van hulpmiddelen voor onderwijs in moderne 
vreemde talen via een netwerk. De methode maakt het mogelijk om te werken aan lees- en schrijfvaardigheid, 
spreek- en luistervaardigheid, grammatica en de woordenschat.
Meer informatie is te vinden op: http://www.auralog.com.

20)  E-twinning: eTwinning helpt Europese scholen voor een langere tijd samen te werken met de nieuwste informatie- en communicatie-
technologie (ICT). De bedoeling is samenwerking tussen Europese scholen te versterken en zo ook de verdraagzaamheid te vergroten en 
het multiculturele karakter van Europa meer karakter te geven.

     Voor meer informatie zie: http://www.etwinning.net, bron: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/e-twinning/broch_nl.pdf
21)  Podcast: in de meest ruime zin staat podcasting voor het verspreiden van digitale bestanden (via internet) die door speciale programma’s 

van internet afgehaald worden om ze later te gebruiken.
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Toepassing voor de talen:
	 l   oefenen van uitspraak via het opnemen van de eigen stem en het vergelijken met uitspraakmodel; over-

zicht van uitspraakfouten en verbeterpunten,
	 l   bekijken van dialogen en video’s als input voor het taalleerproces. 

YouTube
YouTube (http://www.youtube.com) is een site waar filmpjes geplaatst kunnen worden, zodat ze bekeken 
kunnen worden door anderen. De site is enorm populair, waardoor het gebruik op zich al motiverend kan zijn 
voor leerlingen. Enkele voordelen van YouTube vergeleken met soortgelijke sites zijn: 
	 	 	 u		de mogelijkheid om de film (en/of de reacties erop) (gedeeltelijk) af te schermen voor het publiek, 
	 	 	 u			de mogelijkheid om commentaar te leveren op een film in de vorm van een nieuwe film (een zogenaamde 

video comment), 
	 	 	 u			de mogelijkheid om een eigen videokanaal aan te maken (een zogenaamd video channel, waarop al je 

eigen bijdrages verzameld staan); hierop kunnen mensen zich abonneren. 
De video’s kunnen maximaal 10 minuten lang zijn en 100 MB groot. Het voordeel hiervan is dat het precies past 
binnen een goede maat voor luister- en kijkvaardigheid in het onderwijs (30 seconden tot 10 minuten). De 
fragmenten blijven hierdoor makkelijker inzetbaar in en buiten contacttijd en de lengte van de video’s valt binnen 
de aandachtsspanne van kijkers.

Toepassing voor de talen:
	 l    opnemen van een spreekbeurt (spreken) in de oefenfase en in de klas zelf (als verslaglegging en als middel 

om feedback te geven; ten behoeve van nabespreken),
	 l   opnemen van dialogen of gesprekken met meerdere deelnemers (bijvoorbeeld taaldorp opnemen met een 

mobiele telefoon, digitale camera of webcam) als verslaglegging en als middel om feedback te geven; ten 
behoeve van nabespreken,

	 l    gebruiken in een asynchrone ‘videobrief’-uitwisseling door videobrieven te laten sturen in een zogenaamd 
travel buddy-project. Meer informatie hierover http://www.oz-teachernet.edu.au/projects/tb/ .

Webkeek
In het kader van Werkplaats Talen hebben verschillende instellingen, waaronder CPS, samengewerkt aan het 
ontwikkelen van handleidingen, verzamelen van werkvormen en bronnen voor luister- en kijkvaardigheid, en het 
maken van opdrachten. Op de projectwebsite http://website.wlg.nl/webkeek staan deze handleidingen verza-
meld. Hier vindt u de directe links naar de handleidingen.

Audiobestanden maken:
http://download.cps.nl/download/Talencentrum/webkeek/Digitale_audiobestanden.pdf  

Digitale audiobestanden:
http://download.cps.nl/download/Talencentrum/webkeek/Audiobestanden_maken.pdf 

Instellingen microfoon:
http://download.cps.nl/download/Talencentrum/webkeek/instellingen_microfoon.pdf 

Opnemen met Odeo (een geluidsopnameprogramma):
http://download.cps.nl/download/Talencentrum/webkeek/audiobestanden_odeo_handleiding.pdf  

2.6.2. Niet-digitale hulpmiddelen
Flitskaarten 
De flitskaart is niets anders dan een kaartje met aan de ene kant een woord en aan de andere kant de vertaling 
in de doeltaal. Ook kunnen zinnetjes op deze manier worden aangeboden. De leerling bereidt een gesprek voor 
en maakt gebruik van de kaartjes wanneer dit nodig is. De docent kan een vast bestand in voorraad hebben, 
daarnaast kunnen leerlingen hun eigen bestand aanleggen.
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Stickers
Ook voor leerlingen met weinig taalvaardigheid is doeltaalgebruik haalbaar. In dergelijke gevallen kan - even-
tueel in combinatie met een Total Physical Response (TPR)-benadering - gebruikgemaakt worden van tweetalige 
stickers die op zaken in de school worden geplakt: het schoolbord, de deur, het raam, de wc, et cetera. (Deze tip is 
afkomstig van het Christelijk College Schaersvoorde, Aalten). Doordat de woorden bekend zijn, is het eenvoudig 
voor de docent om in alledaagse situaties eenvoudige doeltaalzinnetjes te gebruiken: “fermez la porte”, “prenez 
vos livres, devoirs”, et cetera. Hierdoor wordt het spelenderwijs mogelijk om de doeltaal te gebruiken.

Chunkspel
Dit is een soort ganzenbord met kaartjes waarop korte zinnetjes en uitdrukkingen staan die frequent in een taal 
voorkomen, de zogenaamde chunks. Het spel is verkrijgbaar bij de SLO in Enschede: http://www.slo.nl/mvt .
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Hoofdstuk 3  Uitspraak

Uitspraak aanleren en oefenen bij de moderne vreemde talen
Slechts een kleine minderheid van de mensen die een vreemde taal leert, kan wat gehoord wordt feilloos nadoen 
en zonder moeite of instructie een authentiek accent van die taal verwerven.
Alle anderen hebben bij het aanleren van de juiste uitspraak van de vreemde taal hulp en instructie nodig.  
Die instructie is in het bijzonder gericht op de klanken die afwijken van de klanken in de moedertaal.

Om te zorgen dat de native speaker begrijpt wat er gezegd wordt, is het wenselijk om vanaf het begin van het 
leren van een nieuwe taal aandacht te geven aan de juiste uitspraak. In een later stadium is het lastig of soms niet 
meer mogelijk om een aangeleerde afwijkende uitspraak te verbeteren.

Daarbij is het belangrijk om vooraf in het algemeen aandacht te besteden aan de verschillende soorten klanken 
die er bestaan en hoe die gevormd worden.
Onderwerpen die dan aan de orde komen zijn: 
 l		klinkers,
 l	 medeklinkers,
 l	 plofklanken,
 l  neusklanken,
 l  stemhebbende en stemloze klanken.

Gebruik hierbij voorbeelden uit het Nederlands en laat vervolgens horen hoe door de stand van je tong steeds te 
veranderen de keel- en mondholte een andere vorm krijgt, waardoor er een andere klank ontstaat. 
Zo kunnen leerlingen door goed te luisteren, oefenen in het nabootsen van de vreemde, voor iedere taal weer 
andere specifieke klanken. Zoals de nasalen bij Frans (Un bon vin blanc), het ich en achlaut bij Duits, en de th bij 
Engels - om er maar een paar te noemen.

Op internet zijn veel aantrekkelijke programma’s en oefeningen te vinden waarmee leerlingen hun uitspraak kun-
nen oefenen en verbeteren.

Uitspraakhulp
Via de website http://demo.acapela-group.com/ kunnen leerlingen eenvoudige woorden of zinnen in een voor 
hen relevante doeltaal intypen en de uitspraak beluisteren. Ook bestaande teksten zijn eenvoudig met knippen 
en plakken te beluisteren. 

Een goed hulpmiddel hierbij is een geluidsrecorder of programma op de computer waarmee de leerlingen hun 
eigen gesproken tekst opnemen en die vervolgens kunnen vergelijken met de correcte uitspraak, zoals die af te 
luisteren is via programma’s die bijvoorbeeld geschreven tekst omzetten in correct uitgesproken taal.

Op de website van het Tweede Fase Adviespunt staat op de vakkenpagina’s bij het onderdeel Lesmateriaal per 
taal bij het onderdeel Uitspraak een link naar twee verschillende programma’s waarmee de leerlingen hun uit-
spraak in de gekozen taal kunnen oefenen. De leerling tikt een woord of tekst in en het programma laat de juiste 
uitspraak horen. Hierbij worden de stemmen van native speakers gebruikt. De leerlingen kunnen hier alleen of in 
duo’s zelfstandig mee aan de slag!

Voor het vak Engels is er nog een buitengewoon overzichtelijk en praktisch hulpmiddel, namelijk het boekje 
Outspoken van J. Posthumus (1998) (isbn 9003352526), dat aandacht besteedt aan alle voor deze taal specifieke 
klanken: ch, th, tr, dr, e, ae, o, dzj, tsj, t, g, r, w, het verschil tussen v en f, s en z en niet te vergeten de d of de t aan het 
eind van een woord. Het boekje bevat (op cd-rom) oefeningen voor leerlingen om deze specifiek Engelse klanken 
te leren onderkennen en na te spreken. De leerlingen kunnen deze oefeningen na uitleg en introductie van de 
docent zelfstandig doorwerken. 
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Websites
Engels
http://www.tweedefase-loket.nl/vakken/index.php?vak=Engels
(twee programma’s waarmee ingetikte tekst door een native speaker wordt uitgesproken)

http://esl.about.com/od/speakingenglish/Speaking_English_Pronunciation_and_Conversation_Skills.htm 
(met links naar verschillende uitspraakoefeningen en oefeningen voor gespreksvaardigheid) 

http://www.soundsofenglish.org/
(english pronunciation: met oefeningen over klemtoon, intonatie en specifiek Engelse klanken)

http://www.digischool.nl/en/spreekvaardigheid.htm 
(allerlei uitleg en tips over spreekvaardigheid, ook uitleg voicemailboard)

Duits
http://www.tweedefase-loket.nl/vakken/index.php?vak=Duits
(twee programma’s waarmee ingetikte tekst door een native speaker wordt uitgesproken)

De bijzondere klanken voor Duits zijn onder andere te vinden en te oefenen op de volgende websites:
http://www.duits.de/vaklokaal/schoolbank/studietips/spreken.php

http://www.makemesmart.com/GetSmart/phonetikDeutsch.htm

http://duits.skynetblogs.be/tag/1/uitspraak
(uitspraakhulp met elke dag een andere zin om uitspraak mee te oefenen)

Frans
http://www.tweedefase-loket.nl/vakken/index.php?vak=Frans
(twee programma’s waarmee ingetikte tekst door een native speaker wordt uitgesproken)

http://phonetique.free.fr/alpha.htm 
(klinkers en medeklinkers op een rijtje met verschillende online-oefeningen en uitspraakvoorbeelden)

http://www.daltonvoorburg.nl/file/26280/1147890507/spreeksets+3H-3V.doc
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Hoofdstuk 4  Taaltaken
Gespreksvaardigheid kan vormgegeven worden aan de hand van taaltaken. Taaltaken stellen leerlingen in staat 
om zelfstandig hun gespreksvaardigheid te ontwikkelen. Via het uitvoeren van taaltaken kan een leerling zich 
ontwikkelen in een leerlijn gespreksvaardigheid die aansluit op het ERK. CPS en SLO hebben samen een format 
voor taaltaken ontwikkeld. In de uitleg bij het format wordt beschreven wat de functie van de verschillende 
onderdelen van het format is en hoe dit deel toegepast kan worden.

4.1 Format leerzame activiteiten, ontwikkeld door CPS en SLO22

Om taakgerichte leerzame activiteiten te ontwikkelen, wordt gebruikgemaakt van een format. Dit format houdt 
rekening met de zogenaamde Schijf van vijf23, waaraan ‘gezond’ vreemdetalenonderwijs moet voldoen. 

De vijf onderdelen van deze Schijf van vijf moeten in elk geval aan bod komen: 
1. blootstelling aan input
Om een taal te leren, is een grote hoeveelheid taalaanbod essentieel. Het internet kan een belangrijke bron zijn 
voor actueel en authentiek taalmateriaal. Leerlingen leren het meeste van het taalaanbod als het inhoudelijk 
aansluit bij hun voorkennis en belangstelling en qua niveau iets boven hun huidige beheersingsniveau ligt.
2. verwerking op inhoud
Blootstelling aan input is alleen maar zinvol als leerlingen ook iets moeten doen om de inhoud van het 
taalaanbod te begrijpen. Het is dus belangrijk om verwerkingsopdrachten te bieden waarbij leerlingen zich 
moeten richten op de betekenis, liefst zo levensecht en functioneel mogelijk.
3. verwerking op vorm
Om zich te ontwikkelen in het gebruik van de vreemde taal, moeten leerlingen niet alleen de betekenis 
verwerken, maar zich ook bewust zijn van de vorm van het taalaanbod. Ofwel, leerlingen moeten zich bewust 
worden van grammaticale vormen in de taal die ze lezen en horen, voordat ze die zelf kunnen gaan gebruiken. 
Grammaticaonderwijs moet altijd gericht zijn op het bewust worden van taalvormen in betekenisvolle contexten.
4. productie van output
Het gebruiken van taal door spreken en schrijven is niet alleen een manier om te laten zien wat je al kunt, maar 
vooral ook een manier om je eigen taalbeheersing te vergroten. In doelgerichte opdrachten, aansluitend bij het 
taalaanbod, merken leerlingen welke taalvormen en betekenissen ze al wel of nog niet probleemloos kunnen 
gebruiken. Fouten maken mag!!!
5. strategisch handelen
Voor het leren van een vreemde taal is altijd maar een beperkte tijd beschikbaar. Dat betekent dat er in de 
beheersing altijd kleine tot zeer grote leemten zullen blijven bestaan. Daarom is het nuttig en handig om leerlingen 
te trainen in het gebruik van strategieën die kunnen helpen die gebreken te compenseren. We onderscheiden 
receptieve strategieën bij lees- en luisterproblemen en productieve strategieën bij spreek- en schrijfproblemen. 

Bij ieder onderdeel van het format wordt een toelichting gegeven, ondersteund met voorbeelden van leerzame 
activiteiten. Om na te gaan of de leerzame activiteit ook daadwerkelijk leerzaam en taakgericht is, kan gebruik-
gemaakt worden van een gedeelte van de meetlat24 voor talenquest.

De niveaus waarop taaltaken ontwikkeld worden, zijn de niveaus van het ERK. De receptieve vaardigheden (lezen 
en luisteren) zijn de sleutel om de input te verzorgen. Input is één van de vijf ingrediënten voor gezond vreemde-
talenonderwijs. De productieve vaardigheden (spreken, gesprekken voeren en schrijfvaardigheid) worden 
gebruikt als output (eveneens één van de vijf ingrediënten voor gezond vreemdetalenonderwijs). Iedere leer-
zame activiteit mondt uit in een product van één van de productieve vaardigheden waarbij, zoals gezegd, 
gebruik wordt gemaakt van de receptieve vaardigheden. De nadruk bij de leerzame activiteiten komt dus te 
liggen op één vaardigheid. Andere vaardigheden worden dan gebruikt om bijvoorbeeld de input te geven.

22) Auteur: Bas Trimbos (SLO) 
23) Schijf van vijf, vijf ingrediënten voor gezond vreemdetalenonderwijs. 
     Voor meer informatie zie: http://www.kennisnet.nl/thema/talenquest/docenten/schijfvanvijf/
24)  Voor het vaststellen of de activiteit leerzaam is, wordt gebruikgemaakt van de onderdelen 8 t/m 15 van de meetlat. Om te checken hoe 

taakgericht de activiteit is wordt gebruikgemaakt van de onderdelen 16 t/m 19. De online meetlat is te vinden op 
http://webquest.kennisnet.nl/talenquest/talenquest_beoordelen
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Bij het ontwikkelen van taaltaken wordt uitgegaan van het document Taalprofielen. 

Het format
Hieronder staat het format dat gebruikt wordt bij het ontwikkelen van leerzame activiteiten. Per categorie wordt 
een toelichting gegeven.

Taak:

Indicatie niveau ERK: Vaardigheid; bij deze 
taak ligt het accent op:

Duur:
25/50/75/100 minuten

MVT:

Product:

Producteisen:

Situatie/thema: Stappenplan (online/offline bronnen):

Rolverdeling (optioneel)

Leerversterkers: Evaluatie:

Je hebt het goed gedaan als:
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Uitwerking per categorie
Taak:  Hier staat in één of twee korte zinnen wat de taak is die de leerlingen moeten uitvoeren. 
 Een taak heeft de volgende kenmerken:
 l  samenhangend eindproduct (bijvoorbeeld een website),
 l  open, met kwaliteitscriteria (beoordelingsrubrieken - inhoud, grammatica),
 l  context realistisch en levensecht,
 l  een geadresseerde (afnemer),
 l	 input kan via opdrachten, oefeningen en bronnen.

 Voorbeelden van taken zijn:
 l  vind je vriend(in) terug,
 l  maak een website om e-mailcontact te verkrijgen.

Indicatie niveau ERK: Hier treft u standaard een niveau25 (bijvoorbeeld A1) aan. 
 Dit niveau is dan gelijk gekoppeld aan een vaardigheid en de daarbij horende evaluatie.

Vaardigheid: Hier treft u al de vaardigheid aan waarop het accent komt te liggen. 
  Deze is gekoppeld aan de evaluatie. Daarbij staan nog de globale descriptor en de        

gedetailleerde descriptor (can-do-statement) van het niveau.

 bijvoorbeeld:
 Informele gesprekken

 Kan zichzelf en anderen voorstellen en reageren als iemand voorgesteld wordt.

Duur: Geeft aan hoe lang een leerling aan de taak mag werken.

MVT: Geeft aan voor welke taal deze taak ontwikkeld, dan wel toepasbaar is.

Product:  Het product wordt eigenlijk afgeleid van de taak. Als het om een product gaat, gaat het 
om de productieve vaardigheden; schrijven, spreken en gesprekken voeren. Het format 
waarin het product opgeleverd kan worden, kan natuurlijk verschillen (je kunt ook de 
leerstijlen26 van de leerling hierbij betrekken).

 Voorbeelden van producten zijn:
 l  een folder,
 l  een artikel voor een krant of tijdschrift,
 l  een video,
 l  een website,
 l  een tentoonstelling,
 l  een presentatie.

Producteisen: Hier wordt beschreven waar de leerling minimaal aan moet voldoen.
 U kunt hierbij denken aan duur, omvang, enzovoort. Kortom, productspecificaties.

Situatie:  Deze categorie is bedoeld om de leerlingen te laten weten in welke situatie ze zich  
bevinden, de context waarin zich de taak afspeelt. Het is vooral belangrijk de context 
uitdagend en levensecht te maken.

25)  Het niveau dat je aangeeft veronderstelt een prestatie op dat niveau. Echter, de prestatie die een leerling levert kan ook op een ander 
niveau zijn.

26)  Zie: http://www.ldpride.net/learningstyles.MI.htm of http://www.beginwiththebrain.com/resources/8_kinds_of_smart.pdf of 
http://www.beginwiththebrain.com/resources/MI_Planning%20Questions.doc 
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Stappenplan:  Het stappenplan geeft voor de leerling een werkwijze aan die leidt naar het uitvoeren 
van de taak en/of het product. Hiervoor worden online en/of offline bronnen geselec-
teerd en/of materiaal beschikbaar gesteld. In het stappenplan komen opdrachten en 
oefeningen voor. Voor de A-niveaus wordt meer gestructureerd dan voor de B-niveaus, 
gebaseerd op de aanname dat leerlingen die zich in de B-niveaus bevinden, al rede-
lijk hun weg kunnen vinden met betrekking tot bronnen. Een andere term hiervoor is               
Scaffolding.27

 
 Een opdracht heeft de volgende kenmerken:
 l  samenhang met eindproduct,
 l  functioneel voor taak,
 l  open/gesloten,
 l  structurerend  ‘de weg naar eindresultaat’,
 l  input,
 l  mogelijkheid tot tussenproduct,
  l lever drie teksten in die je gebruikt hebt om te lezen,
  l beschrijving van een persoon,
  l boodschappenlijst kerstdiner.

 Voorbeelden van opdrachten zijn:
 l  beschrijf het uiterlijk van een persoon,
 l  stel jezelf voor.

 Oefeningen hebben de volgende kenmerken:
 l  gesloten, gefocused op één doel (bijvoorbeeld wat heb je gisteravond gedaan),
 l  samenhang met eindproduct,
 l  corrective Feedback moet mogelijk zijn,
 l  functioneel voor opdracht en taak,
 l  succes zelf kunnen vaststellen.

 Voorbeelden van oefeningen zijn:
 l  lexicale oefeningen om woorden in te vullen die bijvoorbeeld een uiterlijk beschrijven,
 l  het gebruik van het werkwoord  ‘zijn’  in een context.

Rolverdeling:  Sommige leerzame activiteiten vragen om tweetallen of groepswerk. Als dit het geval is, 
dan is het van belang om aan te geven hoeveel mensen aan die activiteit werken en wat 
de onderlinge rolverdeling is.

 Een voorbeeld:
 Onderzoeker: verantwoordelijk voor het bedienen van de computer.
 Notulist:   verantwoordelijk voor het duidelijk opschrijven van informatie, tevens 

is deze persoon verantwoordelijk voor het toestaan of iets uitgeprint 
mag worden.

Leerversterkers:  Een leerversterker verrijkt een leerhandeling en wordt toegevoegd om het leereffect van 
een taak te vergroten, waardoor de leerling langer en intensiever aan een taak werkt en 
‘handelt aan de taal’ (lees: actief bezig is met de taal).28

27)  Scaffolding: op het moment dat het kind niet meer zelfstandig verder kan, biedt de volwassene hulp door middel van ‘scaffolding’: het aan-
bieden van een 'steiger' waardoor het kind verder kan reiken dan uit zichzelf (Wood, Bruner en Ross, 1976)

28) Deze definitie is ontleend aan:
(2002) Westhoff, G.J. Achtergronden van taakgeoriënteerd taalonderwijs. Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen (NaB-MVT). Verkregen 
van internet op 20 februari 2007 via: http://www.nabmvt.nl/publicaties/00008/.
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  Via specificaties is het ook mogelijk de opgeroepen leerhandeling te  ‘verrijken’  door  
toevoeging van ‘leerversterkers’. Net als ‘smaakversterkers’ worden deze taakaspecten 
niet op zichzelf gebruikt, maar toegevoegd om het leereffect te vergroten. Vooral door-
dat ze de leerling langer en intensiever aan de input of aan specifieke kenmerken daar-
van laten handelen. De belangrijkste voorbeelden zijn: de eis een grammatica-checker 
te gebruiken, een leerlogboekje bij te houden, of dat er een minimum aantal woorden of 
regels aan de eigen vocabulaire- of grammaticaverzameling moet worden toegevoegd.

  Toepassing
  Een leerversterker kan door een docent aan een taak worden toegevoegd, waarbij hij/

zij deze verplicht kan stellen (bijvoorbeeld de regel dat elke leerling iedere week twintig 
woorden aan zijn www.wrts.nl -lijst toevoegt) of als niet-verplichte zinvolle leeractiviteit 
kan aanraden.

Voorbeelden

Vocabulaire leren
Een handleiding voor een leerversterker met WRTS kan worden gedownload via29:
 http://download.cps.nl/download/Talencentrum/talenBBL/taken/02.leerversterker_woordenlijstWRTS.doc 

Grammatica leren
 Een grammatica leerversterker kan gedownload worden via:
http://download.cps.nl/download/Talencentrum/talenBBL/taken/03.leerversterker_grammatica.doc

Vanuit het perspectief van taalverwerving is het aan te bevelen om leerlingen langer en intensiever aan de input 
of specifieke kenmerken daarvan te laten werken. In de mal zijn standaardleerversterkers toegevoegd. Leerlingen 
kunnen daarbij een keuze maken.

29) Soms kan er bij het downloaden een wachtwoordvenster verschijnen. Klik in dat geval gewoon op annuleren.
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4.2 Voorbeeldtaaltaken
De volgende taaltaken zijn bedoeld als hulpmiddel voor de leerling om zo lang mogelijk te oefenen in spreken 
en/of gesprekken voeren. De taken kunnen zonder meer worden overgenomen, maar ze kunnen ook worden 
aangepast aan de eigen schoolcultuur; de taken zijn beschikbaar via de website van CPS Talencentrum30, zodat 
u ze naar eigen wens kunt aanpassen. In het kader van deze publicatie zijn de meeste taaltaken uitvoerbaar op 
het niveau A1 en A2 van spreken en/of gesprekken voeren. Een aantal taken komt door extra opdrachten of 
door extra aanvullingen echter op een hoger niveau. Ook zijn er drie taken bij die specifiek voor het niveau B1 
ontwikkeld zijn. De taken zijn zoveel mogelijk taalonafhankelijk gemaakt, zodat ze, door middel van aanvulling 
met taalspecifieke bronnen, voor alle talen bruikbaar zijn. Bij een aantal taken zijn niet alle categorieën die bij 
een taaltaak horen helemaal ingevuld; bij andere taken worden in een docentenhandleiding juist extra aanwij-
zingen voor het gebruik gegeven. Ook speelse oefeningen in de vorm van taalspelletjes zijn in deze publicatie 
opgenomen.
Overzicht van de voorbeeldtaaltaken:

Nummer Onderwerp Niveau Opmerking Pagina

I Groeten A1++ Gericht op accuraatheid 47

II De bal in het spel houden! A1++ /A2 Gericht op vloeiend spreken 48

III Rondje  ‘gesprek’ A1 Gericht op vloeiend spreken 49

IV Kennismaken A2 Gericht op vloeiend spreken 50

V Vertellen over je droomhuis A2 Gericht op vloeiend spreken 51

VI Spreekkaart voor ‘speeddating’ 1 A1 Gericht op spreektempo 52

VII Spreekkaart voor ‘speeddating’ 2 A1+ Gericht op spreektempo 52

VIII Tom Tom A1 Spreken 53

IX Beschrijf je familie A1 Spreken 55

X Avatar-pop A1 Spreken 57

XI Verdwaald A1 Gesprekken voeren 58

XII Rommelig huis A1+ Gesprekken voeren 59

XIII Samenvatten A2 Gesprekken voeren 60

XIV Zich voorstellen deel 1 A1 Spreken en gesprekken voeren,
een eerste kennismaking

61

XV Zich voorstellen deel 2 A1+ Spreken en gesprekken voeren,
een uitvoerige kennismaking

66

XVI De weg wijzen en vragen A1 Spreken en gesprekken voeren 71

XVII Marokkoreis deel 1 B1 Gesprekken voeren 78

XVIII Marokkoreis deel 2 B1 Gesprekken voeren 84

XIX Marokkoreis deel 3 B1 Gesprekken voeren 86

30) www.cps.nl/talencentrum > thema’s > gespreksvaardigheid > Speakerbox
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Taaltaak gericht op accuraatheid 
Hoewel de beheersingsniveaus A1 en A2 voor gesprekken voeren eenvoudig zijn en fouten toelaten, betekent 
dat helemaal niet dat de leerling niet gebaat is bij het nauwkeurig aanleren van de doeltaal. Het gebruik van 
chunks vraagt om correct taalgebruik. Vooral het aanleren van de juiste uitspraak is in de beginfase essentieel. De 
uitspraak kan worden geoefend met programma’s zoals aangegeven in de hulpmiddelen en het chunkspel31 staat 
garant voor het juiste gebruik van korte zinnetjes. Met de korte taak Groeten wordt aan leerlingen het verschil in 
conventies duidelijk gemaakt.

Titel
I.  Groeten

Niveau ERK
A1+ / A2

Vaardigheid
gesprekken voeren

MVT
Alle

Duur
30 minuten

Benodigdheden
notitieblok

Doel van de activiteit 
Groeten is een spel dat leerlingen in staat stelt om met elkaar te communiceren, waarbij ze zoveel mogelijk 
verschillende correcte uitdrukkingen gebruiken.

Opdracht
Laat leerlingen vooraf nadenken wat ze zeggen in de doeltaal wanneer ze iemand begroeten.
Die iemand is een vriendje of vriendinnetje, een docent, een familielid, een kennis, een vreemde.

Uitvoering 
Laat de leerlingen in eerste instantie gewoon groeten. Wanneer de manier van groeten geen verschil maakt 
wat de aangesproken persoon betreft, laat ze dan zelf nadenken over de vraag of je iedereen op dezelfde 
manier groet. Ook als leerlingen wél onderscheid maken, kan de vraag worden voorgelegd waarom ze dat 
verschil maken.

31)  Het chunckspel is een soort ganzenbord door Europa aan de hand van kaartjes met daarop ‘chuncks’ (vaste uitdrukkingen) in 5 verschillende 
talen. Informatie hierover is te vinden op de website van de SLO: http://www.slo.nl/mbo/Vakken/mvt/00002/ . 
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Taaltaken gericht op vloeiend spreken

Titel
II.  De bal in het spel houden!
Speelse activiteit om te oefenen hoe je een gesprek op verschillende manieren gaande kan houden.

Niveau ERK
A1+ / A2

Vaardigheid
gesprekken voeren

MVT
alle

Duur
5-10 minuten

Benodigdheden
lichte bal (foam)

Doel van de activiteit
Leerlingen oefenen niet alleen het beantwoorden van een vraag, maar ook het stellen van een eenvoudige 
vraag. De kunst is de bal zo lang mogelijk in het spel te houden door telkens een antwoord te geven én 
een nieuwe vraag te stellen. De bal vangen en gooien (in het spel houden) symboliseert het aan de gang 
houden van een gesprek.

Regels 
Docent start met stellen van een vraag en gooit de bal naar een leerling die moet:
l  vangen, 
l  antwoorden, 
l  een logische vervolgvraag stellen,
l  de bal teruggooien naar docent.

Als de leerling niet vangt of antwoordt, pakt de docent de bal rustig op en gooit hem naar een andere leer-
ling. Als de leerling de bal vangt en alleen een antwoord en geen wedervraag stelt, vangt de docent de bal 
niet, om aan te geven dat het gesprek nu niet verder kan gaan. Vervolgens stelt de docent een vraag aan 
dezelfde leerling in de hoop dat er nu wel een vervolgvraag komt om dan de bal met een nieuwe vraag naar 
een andere leerling te gooien. De bal komt telkens terug bij de docent, die zo de regie in handen heeft.

Uitvoering 
Goede activiteit om de les mee te starten. Houd de activiteit kort: te lang kan al snel rumoerig worden. 
Bedenk voor elke volgende keer een ander onderwerp en/of leerpunt.
Afhankelijk van het niveau kan op een gegeven moment aan de orde komen het verschil tussen: 
l  vragen die je kunt beantwoorden met ja of nee,
l  vragen die je kunt beantwoorden met ja of nee en nog iets toevoegen,
l   vragen die een langer antwoord mogelijk maken, die dus beginnen met wanneer, waar, waarom, hoe,        

et cetera.
Leg een volgende keer zonodig de regels opnieuw uit als blijkt dat de leerlingen die vergeten zijn.

Voorbeeld
Docent: gooit bal en vraagt: “Heb je een goed weekend gehad?” .
Leerling: vangt bal, zegt “ja” en gooit bal naar docent.
Docent: vangt bal niet, raapt die op en gooit bal terug naar zelfde leerling.
Leerling: vangt bal, zegt: “Ja, en u?”, gooit bal.
Docent: vangt bal, zegt: “Mijn weekend was ook goed, waar ben jij geweest dit weekend?”, gooit bal naar 
andere leerling.
Leerling: vangt bal en zegt: “Naar een voetbalwedstrijd, waar bent u geweest?”, gooit bal naar docent,           
et cetera.

Variaties
l   Als de leerlingen het spel beheersen, kunnen ze het spel ook onder elkaar spelen, waarbij de docent 

‘scheidsrechter’ is.
l  Competitie, wie heeft of hebben de langste ‘rally’ gemaakt?
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Titel
III:  Rondje ‘gesprek’
 Speelse activiteiten om het spreken in de vreemde taal te oefenen.

Niveau ERK
A1 

Vaardigheid
spreken

MVT
alle

Duur
10-15 minuten

Benodigdheden
kaartjes met 
onderwerpen

Doel van de activiteit 
Leerlingen (beginners) spreken eenvoudige en misschien wel hun eerste zinnen in de vreemde taal aan de 
hand van kaartjes met eenvoudige onderwerpen.

Regels 
l  Kleine groepjes leerlingen zitten in een kring. 
l  In het midden van de tafel ligt een stapel kaartjes met de tekst naar beneden.
l   Een van de leerlingen (langste, oudste, jongste, enzovoort), de ‘voorzitter’, begint en legt het bovenste 

kaartje met de tekst naar boven op tafel en leest het onderwerp op. De leerling links is de eerste die iets over 
het onderwerp zegt.

l   Als iedereen iets gezegd heeft, wordt de leerling die het eerst iets gezegd heeft, voorzitter en pakt het 
volgende kaartje, et cetera. Zo begint er telkens een andere leerling als eerste met iets over het onderwerp 
te zeggen. Het spel is afgelopen als iedereen een kaartje heeft omgedraaid.

l  De voorzitter zorgt ervoor dat de ronde goed verloopt.

Uitvoering 
Voordat het spel gespeeld kan worden, moet er een aantal basiskaartjes gemaakt worden.
Meerdere stapels per klas omdat er in kleine groepjes gewerkt wordt (6 - 12).
De onderwerpen die goed werken voor A1, zijn in elk geval:
l  familie,
l  gisteren,
l  vakantie,
l  geluiden,
l  liedjes,
l  het weer,
l  morgen,
l  eten.

Verdeel de klas in groepjes
De eerste keer is het handig om het spel als docent een keer met één van de groepjes voor de hele klas voor te 
spelen, zodat duidelijk wordt hoe het gespeeld wordt (zie regels).
In het begin is het de bedoeling om alleen maar iets over het onderwerp te zeggen en nog geen vragen te 
stellen. In principe mag een leerling zo lang of kort praten als hij/zij wil tenzij de docent ervoor kiest een 
tijdslimiet vast te stellen.

N.B.
l  Zorg voor lege kaartjes, er kan altijd een goed onderwerp of idee opkomen.
l  Gooi kaartjes die niet werken gewoon weg!

Voorbeeld
Leerling/‘voorzitter’ draait kaartje om en leest het onderwerp voor: “Het onderwerp is koffie.”
Leerling links: “Ik vind koffie lekker.”
Volgende leerling: “Ik niet.”
Volgende: “Mijn oma drinkt veel koffie.”
Volgende: “Koffie is duur.”
En zo verder tot de cirkel rond is en de volgende leerling/‘voorzitter’ een kaartje omdraait.

Variaties
l   Als een leerling niets weet te zeggen over een onderwerp mag hij het volgende kaartje aan de ‘voorzitter’ 

vragen.
l  De docent maakt kaartjes met een kort zinnetje/statement.
l  Iedere voorzitter maakt voor de volgende ronde een kaartje met een onderwerp of statement.
l  Uitbreiding onderwerpen voor hogere niveaus.
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Titel
IV.  Kennismaken
Activiteit om de klasgenoten aan het begin van het nieuwe jaar te leren kennen.

Niveau ERK
A2

Vaardigheid
gesprekken voeren

MVT
alle

Duur
1 lesuur

Benodigdheden
kookwekker

Doel van de activiteit 
Leerlingen maken aan het begin van het nieuwe schooljaar kennis met hun klasgenoten aan de hand van een 
aantal gespreksonderwerpen (zie bij voorbeeld).

Regels
l   Verdeel de klas in een binnen- en een buitencirkel met een gelijk aantal deelnemers met de gezichten naar 

elkaar toe.
l  De gesprekjes gaan over de onderwerpen op de hand-out en duren drie minuten inclusief wissel.
l   Na drie minuten gaat de ‘wekker’ en verplaatsen de leerlingen in de binnenkring zich allemaal één plaats 

naar rechts en beginnen de gesprekscyclus met de volgende klasgenoot.
l  Elk gesprekje begint met een begroeting en eindigt met een afsluiting.

Uitvoering 
De docent bepaalt van tevoren of de activiteit in één of meer lessen plaatsvindt.
Hierbij kan de lesduur en het aantal leerlingen bepalend zijn.
Indien mogelijk het meubilair in de klas al van tevoren in een buiten- en binnenkring neerzetten, of er moet 
ruimte worden vrijgemaakt waardoor de leerlingen op de grond in een binnen- en buitenkring kunnen zitten.
De leerlingen in de binnenkring zitten met hun gezichten naar de leerlingen in de buitenkring, zodat ze met 
elkaar kunnen praten.
De voorbereiding in de les is ongeveer vijftien minuten: uitleg, indeling in groepen en lesruimte.
De klas wordt opgesplitst in twee groepen: een binnenkring en een buitenkring. De samenstelling van de 
binnen- en buitenkring kan door de docent van tevoren ingedeeld worden, bijvoorbeeld door leerlingen die 
uit dezelfde klas of groep komen, in dezelfde kring te plaatsen, zodat er een zo natuurlijk mogelijke situatie 
ontstaat waarbij de leerlingen echt met anderen kennismaken.

Voorbeeld
Elk gesprek begint met een begroeting en eindigt met een afsluiting.
l  begroeting,
l  vragen naar naam, leeftijd, adres,
l  familie,
l  hobbies, sport,
l  vakantie geweest afgelopen zomer,
l  andere interessante vragen,
l  afsluiten gesprek (leuk gesprek geweest, tot volgende keer, et cetera).

Variaties 
l   Het is ook mogelijk om twee kleinere binnen- en buitenkringen op te zetten door de klas in vier groepen te 

verdelen, bijvoorbeeld als de lesduur niet zo lang is. De activiteit kan het volgende lesuur herhaald worden 
in een andere samenstelling.

l   Bij een oneven aantal leerlingen kan de docent meedoen, of bij elke wissel draait telkens één leerling van de 
binnen- of buitenkring er op een bepaalde plek uit (time-out) en draait de volgende ronde weer mee.
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Titel
V.  Vertellen over je droomhuis.
Activiteit waarbij leerlingen aan de hand van een plattegrond één minuut lang iets vertellen over hun 
droomhuis.

Niveau ERK
 A2

Vaardigheid
 spreken

MVT
alle

Duur
1 lesuur
 

Benodigdheden
tekening van droomhuis vooraf 
gemaakt door leerlingen
lijst met chunks en woorden bij 
het thema (achter de hand)

Doel van de activiteit 
Door herhaaldelijk één minuut lang over hun droomhuis te praten en het te beschrijven aan verschillende 
klasgenoten, wordt een deel van de spreekvaardigheid geautomatiseerd en bouwt de leerling meer 
zelfvertrouwen op.

Regels 
l   Vooraf maken de leerlingen zo gedetailleerd mogelijk een plattegrond van hun droomhuis met indeling van 

de kamers en ruimtes met de meubilering. 
l   Iedere student spreekt telkens non stop één minuut in de vreemde taal zonder over te stappen op de 

moedertaal.

Uitvoering 
l  De klas wordt ingedeeld in koppels.
l    In elk koppel geeft ieder apart uitleg over zijn/haar droomhuis aan de hand van de vooraf gemaakte        

plattegrond. De uitleg duurt één minuut non stop zonder gebruik van de moedertaal.
l   Na één minuut wordt er gewisseld en is de andere helft van het koppel aan de beurt.
l    Daarna schuiven de nummers 1 (degenen die begonnen zijn) een plaats op en in het nieuw gevormde 

koppel worden de activiteiten van 2 t/m 4 opnieuw gestart, totdat het lesuur om is of iedereen een keer 
gewisseld heeft.

Voorbeeld
De docent begint met zelf over zijn/haar eigen droomhuis te vertellen.
Daarna start de activiteit zoals beschreven bij uitvoering.

Variaties
Dezelfde opzet kan ook plaatsvinden aan de hand van bijvoorbeeld een familiefoto, vakantiefoto of foto uit de 
kleutertijd.
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Taaltaken gericht op het verhogen van het spreektempo

Titel
VI. Spreekkaart voor “speeddating”1

Niveau ERK
A1

Vaardigheid
 spreken

MVT
alle

Duur
naar eigen inzicht

Benodigdheden

Doel van de activiteit 
Informatie uitwisselen, spreektempo

Uitvoering 
De leerlingen vormen tweetallen (A’s staan links, B’s rechts tegenover elkaar). Ze beantwoorden de vragen op 
de spreekkaart. Ze gooien de bal over en weer, en antwoorden over en weer.

De B’s schuiven vijf plekken op, zodat ze een nieuw tweetal vormen.

Voorbeeld
Voorbeeldvragen:
	 l   Hoe heet je?
	 l   Hoe oud ben je?
	 l   Waar woon je?
	 l   Hoeveel broers en zussen heb je?
	 l   Van welke basisschool kom je?
	 l   Waar ben je goed in?
	 l   Wie is je idool?

Titel
VII. Spreekkaart voor “speeddating”2

Niveau ERK
A1+

Vaardigheid
 spreken

MVT
alle

Duur
naar eigen inzicht

Benodigdheden

Doel van de activiteit 
Informatie uitwisselen, spreektempo

Uitvoering 
Leerlingen vormen duo’s en stellen elkaar vragen. De gesprekjes worden opgenomen met de geluidsrecorder. 

Voorbeeld
Voorbeeldvragen:
	 l   Hoe gaat het met je?
	 l   Wat vind je van je mentor?
	 l   Lekker roddelen over al je docenten!
	 l   Waar ben je gek op?
	 l   Wat vind je spannend?
	 l   Waar ben je bang voor?
	 l   Bedank je klasgenootje voor het gesprek!
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Titel 
VIII. TomTom

Niveau 
ERK
A1

Vaardigheid
spreken

Duur
1 à 2 lesuren

MVT
alle

Eindproduct
In de doeltaal ingesproken routebeschrijving
 
Tussenproduct
							l  Nederlandse routebeschrijving (print stap 2) van school naar huis leerling.
							l   In de doeltaal ingesproken routebeschrijving, in eigen woorden geschreven aan de hand van de Neder-

landse routebeschrijving. Dit voor zowel de weg van huis naar school, als van school naar huis.
							l  TomTom-boodschap met stem leerling. Route ingesproken van school naar thuis (in de doeltaal!!!).
							l   Uitvergrote kaart met foto’s van belangrijke herkenningspunten die de gast onderweg van school naar 

thuis tegenkomt.
							l  WRTS-lijst van de nieuwe woorden die leerling in deze taaltaak heeft geleerd.

Situatie/thema
De school wordt bezocht door 
een internationale partnerschool. 
De leerlingen van beide scholen 
communiceren in een van tevoren 
afgesproken taal (Frans, Duits, Engels, 
Spaans et cetera).
De bezoekende leerlingen verblijven in 
een gastgezin of bij een leerling van de 
bezochte school. Zij zijn niet altijd bij 
elkaar dus moet de gast weten hoe hij 
vanuit de school op het adres van het 
gastgezin kan komen. Net als voor de 
Nederlandse leerlingen is het vervoer 
van school naar huis per fiets!

Stappenplan
1. Ga naar http://www.leaseplan.nl/routeplanner.htm en vul de 
postcode van thuis in en die van de school (5232JL).
2. Print de kaart plus routebeschrijving uit.
3. Teken/print de kaart vergroot uit, zodat je gast een goed en 
duidelijk overzicht heeft. Je bent verantwoordelijk voor hem/haar, 
dus dit moet prima in orde zijn. Let op: het is een fietsroute!!
4. Beschrijf de fietsroute van school naar huis in de doeltaal, in 
eigen woorden. Gebruik geen vertaalmachine om zinnen te ver-
talen, want dan komen er rare teksten uit. De gast weet niet meer 
wat hij moet doen en zal verdwalen. Doe dit dus niet. Het digitale 
woordenboek werkt alleen succesvol als je een woord vertaalt.
5. Voeg bij de fietsroutebeschrijving op papier foto’s toe van 
belangrijke herkenningspunten/gebouwen die de gast onder-
weg tegenkomt, zodat hij weet dat hij goed gaat. Beschrijf ook 
gekozen herkenningspunten/gebouwen in eigen woorden (wel in 
de doeltaal natuurlijk). Gebruik voor de vertaling van een woord 
http://www.interglot.com.
Verwijs ook in de tekst naar waar je op de kaart bent. Dit kan 
genummerd worden:
‘at the end of the Hervense baan you see traffic lights. Go right (mgr 
Bruissensingel)) after 300 meters you see a FINA gasoline station at 
your left (nr 1 on the map)’ 
6. Je bent zelf de TomTom; spreek de zelfgeschreven routebe-
schrijving in op een geluidsbestand. Spreek langzaam en duide-
lijk, want je bent de gids van de gast en deze moet de beschrij-
ving goed kunnen verstaan en begrijpen. 
7. Spreek de route in van school naar huis.

Taak voor de leerling:
De leerling maakt een gesproken tekst in de doeltaal voor zijn of haar gast. Hij of zij beschrijft luid en duidelijk 
de route van school naar huis. De leerling maakt voor zijn of haar gast een speciale kaart met plaatjes of foto’s 
van handige oriëntatiepunten die voorkomen op de weg van school naar huis.

Rolverdeling Inleveren
De leerling levert alles in één keer tegelijk in een presentatiemap 
in. 
Route inspreken mag via http://www.europeestaalportfolio nl. 
Eerst in dossier, dan naar taalscore spreken. Geluidsbestand 
moet een duidelijke titel met datum krijgen, bijvoorbeeld:
EN spreken tomtom 120606.
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Beoordeling TomTom-opdracht

Goed Voldoende Onvoldoende

Schrijven Veel tekst, goed in eigen 
woorden geschreven. 
Goed te begrijpen, gebruik 
van nieuwe woorden, een 
paar fouten.

Niet te veel tekst, een beetje 
moeilijk te begrijpen. Aardig 
wat fouten.

Niet genoeg tekst, te 
veel fouten. Moeilijk te 
begrijpen.

Spreken Taalgebruik is goed te 
begrijpen. Duidelijk en 
langzaam gesproken. 
Goed accent.

Taalgebruik is redelijk te 
begrijpen. Niet heel duidelijk 
gesproken. Redelijk accent.

Taalgebruik is niet te 
begrijpen. Te snel en/of 
onduidelijk gesproken. 

Creativiteit Mooie en duidelijke kaart, 
met foto’s/plaatjes van 
herkenningspunten. Ziet er 
heel aantrekkelijk uit.

Redelijk goed te begrijpen 
kaart met enkele plaatjes van 
herkenningspunten.
Ziet er redelijk aantrekkelijk 
uit 

Rommelige of onduidelijke 
kaart, geen plaatjes van 
herkenningspunt.

3 punten 2 punten 1 punten

Mijn score

Docentenhandleiding bij TomTom-opdracht
Dit is een korte docentenhandleiding bij de TomTom-opdracht. In deze opdracht maken leerlingen gesproken 
routebeschrijvingen in het Frans, Duits, Engels, Spaans of andere taal in hun woonplaats, bedoeld voor internatio-
nale leerlingen. De routebeschrijvingen worden opgenomen en opgeslagen in hun taalportfolio.

Voor wie geschikt?
	 l   Deze opdracht is geschikt voor leerlingen in de onderbouw VO. De opdracht wordt in principe alleen         

uitgevoerd.

Wat heb je nodig?
	 l  computer met internet en programma dat geluid kan opnemen,
	 l  headsets met microfoons,
	 l  WRTS-account (http://www.wrts.nl),
	 l  taalportfolio-account (niet strikt noodzakelijk, wel wenselijk).

Voorkennis leerlingen/docent
	 l  leerlingen/docent zijn bekend met internet,
	 l  leerlingen kunnen overweg met geluidsbestanden,
	 l  leerlingen/docent zijn bekend met http://www.interglot.com,
	 l  leerlingen/docent zijn bekend met http://www.wrts.nl (en aangemeld),
	 l  leerlingen/docent zijn bekend met taalportfolio (http://www.europeestaalportfolio.nl),
	 l  voorkennis woorden over het onderwerp ‘verkeer’ activeren,
	 l  woordspin maken om vocabulaire te activeren.

Bespreking van internationale contacten
Bij de bespreking van internationale contacten kunnen de volgende vragen worden gesteld aan de leerlingen:
	 l  Wat is er leuk/interessant aan?
	 l  Zou jij je voor zoiets opgeven?
	 l  Waarom wel/niet?
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  Titel 
  IX. Beschrijf je familie

  Niveau ERK Vaardigheid
spreekvaardigheid, 
gespreksvaardigheid

Duur
2 lesuren

MVT
alle

Eindproduct
Beschrijving van je familie, vrienden en hobby’s.

  Situatie/thema
   Je gaat binnenkort op werkweek naar het 
buitenland. Daar zul je kennismaken met 
buitenlandse leerlingen die je onder andere 
over je eigen familie gaat vertellen. Je gaat 
vast oefenen met je klasgenoten.

Stappenplan
1. De leerling maakt een woordenweb van woorden die te 
maken hebben met familie (opa, oma, broer et cetera).
2. De leerling maakt een tweede woordenweb met woorden 
die iets zeggen over wat voor familie dit is. Daarnaast maakt hij 
ook een lijst met Nederlandse woorden die hij in de vreemde 
taal wil weten. Daarvoor kan de kennis van medeleerlingen of 
een (digitaal) woordenboek gebruikt worden (www.interglot.
com). 
3. De leerling kiest op wat voor manier hij zijn familie gaat 
presenteren.
4. Daarbij wordt gebruik gemaakt van mooie foto’s van de 
familie of familieleden waarbij in minstens vijftig woorden in 
de doeltaal wordt beschreven wie of wat de toehoorders zien.
5. De presentatie van de familie wordt vooraf geoefend in een 
groepje met twee tot drie klasgenoten. 
Werkvorm:
	 l  één persoon geeft de presentatie in de groep;
	 l  de andere groepsleden geven feedback;
	 l   daarna de volgende, net zo lang tot ieder groepslid 

aan de beurt is geweest;
	 l   iedereen verbetert zijn presentatie aan de hand van 

de ontvangen feedback.
Alternatief:
De leerlingen trekken een naamkaartje uit een stapel met alle 
namen van de klasgenoten en geven aan deze persoon een 
presentatie.
6. De leerling geeft een (verbeterde) presentatie over zijn 
familie. 
Deze wordt op de volgende punten beoordeeld:
	 l   de presentatie moet er aantrekkelijk uitzien (plaatjes 

of foto’s);
	 l   de tekst (natuurlijk in de vreemde taal) is belangrijk;
	 l   naast de presentatie over een persoon of iets anders  

moet  er ook een antwoord op vragen gegeven 
kunnen worden en/of extra informatie verstrekt 
kunnen worden. (Dus niet alleen: ‘dit is mijn kat’, maar 
extra toevoegingen als: ‘ze is erg vervelend want ze 
wil altijd op mijn bed slapen’.)

7. Bewaar je presentatie in je taalportfolio.
http://www.europeestaalportfolio.nl

Taak
De leerling geeft een presentatie over zichzelf, familie, hobby’s, vrienden, (toekomst)dromen et cetera.
Er kan gekozen worden uit de volgende presentatievormen:
	 l  memory (geheugenspel)32,
	 l  poster,
	 l  PowerPoint,
	 l  publicatie of flyer,
	 l  video,
	 l  et cetera.

32) Dit kan heel goed via http://www.memoryspelen.nl
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Titel 
X. Avatar-pop

Niveau ERK 
A1

Vaardigheid
spreekvaardigheid

Duur
1 à 2 lesuren

MVT
alle

Eindproduct 
Een geknipte/geplakte persoon (met fotootjes) die de leerling kan voorstellen aan zijn/haar klasgenoten: een 
avatar-pop. Het gaat om een leeftijdsgenootje in een onbekend land ergens ver weg (Verweggistan: land 
naar keuze afhankelijk van de doeltaal). De docent vertelt hoe dit gaat gebeuren. De leerling neemt eventuele 
gesprekjes op met video of met de geluidsrecorder.

Tussenproducten 
Lijst met kenmerken van de avatar-pop.

Situatie/thema
Leerlingen kunnen zich ‘verschuilen’ 
achter een poppetje (een zogenaamde 
avatar) om elkaar verhalen te vertellen. 

Stappenplan
1. De leerling:
								l   geeft de avatar-pop een onbekende zelf verzonnen fantasie-

naam
								l   bedenkt hoe hij/zij eruitziet,
								l   bedenkt hoe oud hij/zij is,
								l   bedenkt waar hij/zij woont,
								l   bedenkt op welke school hij/zij zit,
								l   bedenkt in welke klas hij/zij zit,
								l   bedenkt wat hij/zij het leukste vak vindt en waarom,
								l   bedenkt welke hobbies hij/zij heeft (neem ook een typische 

avatar hobby).
								l   bedenkt zijn/haar favoriete avatar eten,
								l   bedenkt wat zijn/haar leukste avatar dier is,
								l   bedenkt wat zijn/haar favoriete muziek en films zijn,
								l   bedenkt zijn/haar droom: wat vindt hij/zij geweldig?
								l   bedenkt zijn/haar familie: broers, zussen, (gekke) opa, oma, 

oom of tante,
								l   bedenkt zijn/haar favoriete plek in Verweggistan en legt uit 

waarom die plek.
2. De leerling oefent voordat hij/zij zijn/haar pop voorstelt in de 
klas al eventjes met een paar medeleerlingen of thuis voor de 
spiegel.
3. De leerling presenteert zijn avatar
4. De leerling vertelt interessante en nieuwe feitjes over zijn 
avatar.
								l   Vertel minstens twee dingen die jouw avatar in de toekomst 

absoluut gaat doen en twee dingen die hij niet gaat doen 
(denk aan de toekomende tijd).

								l   Vertel wat jouw avatar net zo goed kan als anderen.
								l   Vertel wat jouw avatar beter kan dan anderen (gebruik dus 

vergelijkingen: ‘even groot als’,  ‘groter dan’).

Taak
Verzin een persoon die je interesseert (een leeftijdgenootje aan de andere kant van de wereld, in 
Verweggistan dus).

Evaluatie voor leerling
Zie handleiding docent
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Docentenhandleiding bij Avatar-pop

Inleiding
In deze opdracht verzinnen leerlingen een leeftijdgenootje dat in een van de landen van de doeltaal woont. 
Leerlingen krijgen een stokje (bijvoorbeeld een verfroerstaafje, te halen bij de Gamma of ergens anders) om 
hun leeftijdgenootje op te knippen en te plakken. Als alternatief kan ook met een washandje gewerkt worden. 
Leerlingen verzinnen in de taak gevraagde informatie en maken hiervan notities op een spiekbriefje (niet te lang 
uiteraard, want het mag niet voorgelezen worden).

Werkvorm
Individueel, uitwisseling met meerdere leerlingen.
Presentatie eindproduct: hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: 
	 l   Tweetallen in een binnen-buitencirkel (deel de klas op in twee delen, een binnencirkel met het gezicht 

naar buiten en een buitencirkel met het gezicht naar binnen, zodat iedereen tegenover iemand staat; 
de docent geeft aan wanneer er gewisseld wordt en hoeveel plaatsen. Doe een aantal gesprekken).

	 l   Gesprek met drietallen in de vissenkom (twee leerlingen zitten op stoelen tegenover elkaar en voeren 
een gesprek over hun avatar-identiteiten, de derde leerling let op hoe het gesprek gaat en maakt aan-
tekeningen over wat goed gaat en wat niet zo goed gaat; na afloop bespreken leerlingen dit; iedereen 
speelt een keer observant).

Voorbereiding
	 l   zorg dat leerlingen informatie hebben verzameld over het gekozen land van de doeltaal, onder andere 

via hun boek of via internetsites,
	 l   zorg dat er een aantal computers met internet en printmogelijkheden beschikbaar is,
	 l   benodigdheden: papier of knipbaar karton, kleurpotloden, verfstokjes, linialen, lijm, schaar,
	 l   ruimte voor een binnen-buitencirkel of een vissenkomopstelling (groepjes van drie stoelen).

Begeleiding
	 l   rondlopen en zorgen dat leerlingen goed aan de slag kunnen met het verzinnen van hun avatar-pop 

identiteit (websites aanraden),
	 l   helpen bij het maken van omschrijvingen in de vreemde taal,
	 l   organiseren en tijd bewaken van de binnen-buitencirkel of de vissenkom (ongeveer tien minuten per 

uitwisseling), zie het overzicht activerende werkvormen in de map.

Beoordeling
	 l   De pop kan eventueel in een mondeling gesprek voorgesteld worden aan de docent (bewaard        

worden tot die tijd).

Aspect Beginner
1 punt

Op weg
2 punten

Topper
3 punten

Mooi en origineel Je pop ziet er ‘shabby’ 
uit. Hiermee wil je geen 
vriendjes worden!

Je pop is leuk, maar kan 
nog wat gepimpt worden.

Je pop is top!

Uitspraak en vloeiend 
spreken

Klinkt nog veel te 
Nederlands en je 
gebruikt nog veel losse 
woorden.

De uitspraak in de vreemde 
taal is redelijk maar nog 
niet voldoende. Je spreekt 
meestal in zinnen maar nog 
niet altijd.

De uitspraak in de 
vreemde taal is goed 
te verstaan door de 
bewoners van dat land. 
Je praat altijd in zinnen.

Taalbeheersing 
(woordgebruik)

Gebruikt te veel 
Nederlandse woorden.

Gebruikt redelijk vaak 
woorden in de vreemde 
taal, maar nog niet vaak 
genoeg.

Je gebruikt alleen maar 
woorden in de vreemde 
taal.
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Titel 
XI. Verdwaald

Niveau ERK
A1

Vaardigheid
spreekvaardigheid, 
gespreksvaardigheid

Duur
1 lesuur

MVT
alle

Product
Eindproduct 
Tussenproduct

Situatie/thema
Verdwaald in een stad in het buitenland? Tja, dan 
zal je toch iemand moeten aanspreken om de weg 
te vragen ...

Stappenplan
1. Leerlingen verdelen rollen.
Rol A
	 l  Verdwaalde leerling vraagt of iemand kan helpen. 
Begin met: “Neemt u mij niet kwalijk...”
	 l  Verdwaalde leerling zegt dat zij een beetje ver-
dwaald zijn en vraagt aan de expert of hij de weg weet 
in de omgeving.
	 l  Verdwaalde leerling vraagt de weg van .................
................ naar .......................... (bioscoop, voetbalstadion, 
station, ziekenhuis, stadscentrum ...).
	 l  Verdwaalde leerling bedankt voor de uitleg.

Rol B
	 l  Expert zegt: “Ja natuurlijk.”
	 l   Expert leerling zegt dat hij/zij goed bekend is in    

deze stad
	 l      Expert leerling helpt de mensen: gebruikt de 

volgende zinnen
	 															u  Ga de 1e, 2e, et cetera links/rechts.
	 															u  Ga door tot de stoplichten/ kruispunt.
	 															u  Ga rechtdoor over de rotonde.
	 															u  Je komt langs de ...

	 l   Expert leerling zegt dat hij/zij het graag gedaan 
heeft en wenst ze veel plezier bij het ..........................
............................................................................................

Taak
Deze taaltaak kan gedaan worden in samenhang met een leergang waarin taalhandelingen (de weg vragen 
en de weg wijzen) opgenomen zijn. Het is zinvol deze eerst te leren en dan te kijken of de leerling de taaltaak 
goed kan uitvoeren.
De leerling kan eventueel het gesprek opnemen met de geluidsrecorder en het opslaan in zijn taalportfolio.

Rolverdeling
Rol A:  de verdwaalde die de weg moet vragen in een vreemde stad in het buitenland
Rol B:  iemand die in deze stad woont en die stad goed kent, de expert!
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Titel: 
XII.  Rommelig huis.
Information gap ‘waar is mijn…’

Niveau ERK
 A1+

Vaardigheid
 spreken

MVT
alle

Tijd
20 minuten

Benodigdheden 
kaartjes met informatie en pen 
(zie bijlage achterin)

Doel van de activiteit 
Vragen en antwoorden waar  ‘dingen’  zijn.
Gebruik van:
l   vragen: “Waar is mijn ..., waar zijn mijn ...?”,
l   antwoorden: “Het is ... of Ze zijn in/op/onder/achter/voor/naast/boven op/...”,
l   woorden: dagelijkse gebruiksvoorwerpen en meubels in de woonkamer.

Regels 
l   Docent schetst de situatie dat leerlingen in een erg rommelig huis logeren, bijvoorbeeld bij een opa en 

oma. Door de rommel is iedereen altijd van alles kwijt en vraagt aan een ander waar het is. Om de beurt 
naar één verloren voorwerp vragen aan één persoon, na het antwoord gegeven te hebben, stelt deze 
persoon zelf één vraag, et cetera. Net zo lang tot iedereen alles terug heeft gevonden.

l   Niet op elkaars kaartje kijken!

Uitvoering 
Neem vooraf de woorden die nodig zijn met de leerlingen door, zodat ze de vragen kunnen stellen. Schets 
de situatie: vakantie bij opa en oma.
Zorgen dat er voldoende kopieën zijn van de kaartjes met vragen en antwoorden. 
Groepjes van drie of vier. Ieder groepje krijgt vier verschillende kaartjes. Voor groepjes van drie vervalt het 
kaartje van Logé 2, daar zijn de plaatjes zo op gemaakt, anders klopt het niet.
Ieder groepslid krijgt een kaartje. Er zijn vier verschillende kaartjes: Opa, Oma, Logé 1, Logé 2.
Op elk kaartje staat de kamer afgebeeld met onderaan de voorwerpen die hij/zij kwijt is.
De bedoeling is dat iedereen erachterkomt waar de verloren voorwerpen zijn in de kamer.
Gevonden voorwerpen worden in het plaatje getekend op de plek waar ze zijn.

Voorbeeld 
Opa begint en vraagt naar één verloren voorwerp aan een andere leerling, die antwoordt en vervolgens aan 
de beurt is. Doorgaan totdat iedereen weet waar zijn spullen zijn.

Variaties
l   Vooraf, voordat de kaartjes uitgedeeld worden, klassikaal zoveel mogelijk woorden genereren (wordweb 

bijvoorbeeld) rondom huiskamer (meubels) en voorwerpen die je in een woonkamer aantreft los van 
de meubels, dus gebruiksvoorwerpen. Later checken aan de hand van de plaatjes of nu alle woorden 
genoemd zijn die op de plaatjes voorkomen.

l   Voorwerpen die niet bekend of onbelangrijk zijn, kan men weglaten.
l   Andere kaartjes maken met andere voorwerpen en/of in een andere ruimte.
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Titel
XIII. Samenvatten

Niveau ERK
A1

Vaardigheid
gesprekken 
voeren

MVT
alle

Duur
1 lesuur

Benodigdheden
DVD van filmpje van een 
eenvoudig, of door beelden 
duidelijk ondersteund, gesprek 
o.i.d  in de doeltaal.  

Doel van de activiteit 
Leerlingen leren hoe ze gesproken en geschreven teksten kunnen samenvatten.

Regels 

Uitvoering 
        1. Vorm een groepje van vier (placemat).
        2.  Luister of kijk naar een DVD of lees de volgende teksten (link naar bronnen). Ieder groepslid maakt een 

mind-map tijdens het luisteren.
        3. Ieder groepslid maakt een kort verslag (max. 25 woorden) aan de hand van de mind-map.
        4.  Bespreek om beurten het verslag van alle groepsleden en zorg ervoor dat iedereen feedback krijgt van 

alle groepsleden.
        5. Elke leerling verbetert nu zijn verslag aan de hand van de feedback.
        6. De groep maakt nu een teamverslag en geeft aan waarom dit het beste verslag is.
        7.  Het eindverslag wordt door alle groepsleden bewaard in het taalportfolio en is voorzien van het 

commentaar dat ontvangen is van de groep, met vermelding van de datum en de namen van de 
groepsleden. http://www.europeestaalportfolio.nl

Variaties
	 l   Deel de DVD op in kleine fragmenten of gebruik de hoofdstukken uit het DVD-menu en verdeel de 

hoofdstukken over de teams.
	 l   Elk team maakt een kort verslag van zijn hoofdstuk en gebruikt daarbij de hierboven beschreven 

werkwijze.
	 l   Alle teamverslagen worden in Word uitgetypt en uitgeprint. Elk team krijgt een exemplaar.
	 l   Elk team zorgt ervoor dat de geprinte verslagen in een volgorde gelegd worden die het verhaal of de 

film weergeeft.
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Taaltaken gericht op eerste en uitvoeriger kennismaking

De opbouw van deeltaak 1 en 2 is cyclisch in die zin dat dat wat de leerlingen leren in deeltaak 1, (bijna) volledig 
terugkomt in deeltaak 2. In deeltaak 2 wordt de kennis verder verdiept en wordt van de leerling verwacht dat 
hij een uitgebreidere beschrijving kan geven van zichzelf, zijn familieleden en vrienden door met name fysieke 
kenmerken te geven van deze personen. 

Titel 
XIV.  Zich voorstellen. Deel 1.

Niveau ERK
A1

Vaardigheid  
spreken en gesprekken 
voeren

Duur
60 minuten

MVT
alle

Product

Eindproduct 
Dialoogje tussen jou en een leeftijdsgenootje 

Tussenproducten
1. korte presentatie van jezelf, je familieleden en vrienden op PowerPoint,
2. lijstje met vragen die je hebt aan de ander,
3. lijstje met geleerde chunks.

Situatie/thema
Je bent op vakantie in het 
buitenland en je komt in contact 
met leeftijdsgenootjes ter plaatse. 
Zij zijn erg benieuwd wie je bent 
en willen graag meer van je 
weten.

Stappenplan
1. Je werkt eerst op papier je presentatie uit. Je vermeldt wie je bent, hoe 
oud je bent, waar je woont, welke nationaliteit je hebt, hoeveel broers/
zussen en opa’s/oma’s je hebt, hoe je ouders, broers/zussen en opa’s/
oma’s heten, hoe oud ze zijn et cetera. 
Doe dit ook met betrekking tot je beste vrienden. Maak hiervan een
PowerPoint-presentatie (eventueel met foto’s).
2. Je maakt een lijstje met vragen die je wilt stellen aan je 
leeftijdsgenootje. Bijvoorbeeld: hoe oud hij/zij is, waar hij/zij woont et 
cetera. Je bedenkt minimaal vijf vragen.
3. Kies een medeleerling uit voor het dialoogje. Je houdt een 
geïmproviseerd dialoogje met een medeleerling. 
Jullie stellen elkaar om de beurt een vraag. Denk eraan dat jullie elkaar 
begroeten, naar elkaar vragen (‘hoe gaat het ermee?’) en afscheid van 
elkaar nemen. Indien mogelijk neem je de dialoog op. Tip met betrekking 
tot opnemen: leerlingen kunnen zichzelf opnemen (geluid) met hun 
laptop: ga naar start, programma’s, bureauaccessoires, entertainment, 
geluidsrecorder. Sla je dialoog op door op ‘bestand’ te klikken en dan op 
‘opslaan als’.
4. Je maakt een lijstje met ten minste tien nieuwe chunks die je naar 
aanleiding van deze taaltaak hebt geleerd. 
Een chunk is een vaste combinatie van woorden/vaste uitdrukking zoals: 
‘How are you doing?’, ‘Guten Tag’, ‘Quelle 
heure est-il?’ Et cetera.
5. Vergelijk jouw lijstje met chunks met dat van je buurman/buurvrouw 
en vul je eigen lijstje aan met nieuwe chunks.

Taak
Je gaat aan de hand van bepaalde chunks informatie geven over wie je bent, waar je vandaan komt, hoeveel 
broers en zussen je hebt et cetera. Ook leer je standaardvragen te stellen aan de ander om aan basale 
informatie te komen.

Rolverdeling
Deze opdracht wordt eerst individueel gemaakt en vervolgens met zijn tweeën. Indien er gewerkt wordt in 
grote groepen, kan er gebruikgemaakt worden van de werkvorm ‘Binnencirkel/buitencirkel’ of de werkvorm 
‘Leerling raden’. Zie hiervoor de docentenhandleiding. 
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Evaluatie 

Je eigen presentatie
					l   Heb je je presentatie in een PowerPoint uitgewerkt?
					l   Staat daar in ieder geval informatie in over:

1. jezelf,
2. je ouders,
3. je broers/zussen,
4. je opa’s/oma’s, 
5. minimaal twee van je beste vrienden?
					l   Heb je informatie gegeven over wie ze zijn, hoe oud ze zijn en waar ze wonen? Heb je ook aangegeven 

welke nationaliteit jijzelf hebt?
					l   Heb je je medeleerling ook begroet, gevraagd hoe het met hem gaat en op de gebruikelijke wijze 

afscheid genomen?

Je vragenlijstje
					l   Heb je een lijstje met minimaal vijf vragen gemaakt die je aan je leeftijdsgenootje wilt stellen?

Het dialoogje
					l   Heb je een dialoogje voorbereid met een medeleerling?

Je levert in:
1. je eigen presentatie op PowerPoint,
2. je vragenlijstje,
3. het lijstje met chunks; je hebt hierbij aangegeven welke van jou waren en welke je hebt overgenomen van je 
buurman/buurvrouw.

Je laat in de klas horen:
					l   het geïmproviseerde dialoogje met een medeleerling.

Bronnen

Engels
http://www.englisch-hilfen.de/en/words/meeting.htm 
http://esl.about.com/library/vocabulary/blwordgroups_family.htm 
http://books.google.nl/books?id=P8X_u83FLZEC&printsec=frontcover#PPP19,M1 
http://nl.wikibooks.org/wiki/Engels/Niveau_1 > naar beneden scrollen
http://www.englisch-hilfen.de/en/words/family1.htm 

Frans
http://planetejeanjaures.free.fr/ecolejj/cm1.htm > klik voor voorbeeldgesprekjes op de groene bolletjes
http://www.bonjourdefrance.com/n12/a11.htm 
http://lexiquefle.free.fr/ > klik op ’la famille’ en dan ’cours en ligne’
http://www.languageguide.org/im/family/fr/
http://www.bbc.co.uk/languages/french/lj/intros/index.shtml
http://www.bbc.co.uk/languages/french/lj/family/index.shtml 

Duits
http://www.duits.de/vaklokaal/oefenen/spreken/basis-spreekzinnen.php#begroeten 
http://www.tabor.nl/oscarromero/vakken/Duits/Oefeningen/Leergang/Kapitel01/Uitspraak/DialoogVoorstellenLeren/
DialogVoorstellen.htm 
http://www.bbc.co.uk/languages/german/lj/intros/slideshow/index.shtml
http://www.germanlanguageguide.com/german/vocabulary/family.asp 
 
Spaans
http://www.teleac.nl/spaans/ 
‘kerntaal’ aanklikken en naar ‘begroeten en afscheid nemen’ en ‘een praatje maken’ scrollen
http://www.teleac.nl/spaans/ > ‘woordenlijst’ aanklikken
http://www.spaansetaal.org/handigezinnen.html  
http://go.ime.hva.nl/Trainingen_Spaans/documenten/vocabulario/2VocabularioUnidad.doc > naar beneden 
scrollen
http://go.ime.hva.nl/Trainingen_Spaans/documenten/vocabulario/basiszinnen.doc
http://go.ime.hva.nl/Trainingen_Spaans/documenten/vocabulario/1VocabularioUnidad.doc > naar beneden 
scrollen
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Onderstaande can-do statements worden geoefend bij de taaltaak ‘Jezelf voorstellen’, deel 1

Niveau A1

Vaardigheid Can do Voorbeelden Uitleg

Luisteren Ik kan begrijpen 
waar een eenvoudig 
gesprekje over gaat

Als iemand zich 
voorstelt

Je verstaat bijvoorbeeld naam en 
leeftijd

Luisteren Als iemand zegt hoe 
het gaat en vraagt 
hoe het met jou gaat

Je begrijpt wat er wordt gezegd 
en gevraagd. Het zijn bekende 
zinnen voor je

Vaardigheid Can do Voorbeelden Uitleg

Gesprekken voeren Ik kan reageren op 
eenvoudige vragen 
en opmerkingen

Mezelf voorstellen 
en vragen hoe 
anderen heten

Je kent een paar zinnen die je 
kunt gebruiken om je naam, 
adres en woonplaats te noemen

Gesprekken voeren Vragen hoe het met 
iemand gaat en 
daarop reageren

Je kunt dingen zeggen als: “Hoe 
gaat het?” en “Met mij gaat het 
goed.

Gesprekken voeren Iemand begroeten 
en afscheid nemen

Je kent de zinnen en woorden 
die je hiervoor nodig hebt, 
bijvoorbeeld: “goedemorgen, 
welterusten, tot morgen, tot 
ziens.

Vaardigheid Can do Voorbeelden Uitleg

Spreken Ik kan iets over 
mezelf, mijn vrienden 
en mijn familie 
vertellen

Zeggen wie je bent 
en hoe oud je bent

Je gebruikt losse woorden en 
makkelijke zinnen

Spreken Iets over een paar 
van je vrienden 
vertellen

Je kunt vertellen wat hun namen 
zijn en hoe oud ze zijn. Je 
gebruikt een paar korte zinnen. Je 
mag even de tijd nemen om na te 
denken

Spreken Iets over je broers, 
zussen of ouders 
vertellen

Je kunt zeggen hoeveel broers 
en zussen je hebt, hoe ze heten, 
hoe oud ze zijn, hoe ze zijn. Of 
je vertelt iets over je ouders. Je 
gebruikt een paar korte zinnen. Je 
mag even de tijd nemen om na te 
denken

Spreken Vertellen waar je 
woont

Je kunt zeggen in welke straat en 
in welke plaats en land je woont

Vaardigheid Can do Voorbeelden Uitleg

Schrijven Ik kan iets over mezelf 
of andere mensen 
opschrijven

Iets over jezelf 
opschrijven, waar je 
woont, of je broers 
of zussen hebt

Bijvoorbeeld bij het maken van 
een eigen portret tijdens je taalles

Schrijven Iets over een 
klasgenoot 
opschrijven

Bijvoorbeeld als je een raadspel in 
de klas moet spelen
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Beoordelingsformulier bij de taaltaak ‘Jezelf voorstellen’, deel 1

NB: onderstaand beoordelingsformulier kan gebruikt worden als de leerling bijvoorbeeld een mondelinge 
presentatie moet houden voor de docent met behulp van zijn PowerPoint.

Je naam:                                                           De naam van je klasgenoot:                                                    De datum:

Informatie over de 
presentator

l	 naam, 
l	 leeftijd,
l  woonplaats,
l	 nationaliteit,
l	 et cetera.

Je geeft geen 
informatie 
hierover.

Weinig/een 
beetje

Normaal Veel

Informatie over de familie 
(denk dan aan: ouders, broers, 
zussen, opa’s,  oma’s maar 
eventueel ook aan tantes en 
ooms et cetera).

l	 naam,
l	 leeftijd,
l	 woonplaats.

Je geeft geen 
informatie 
hierover

Weinig/een 
beetje

Normaal Veel

Informatie over de beste 
vrienden/vriendinnen

l	 naam, 
l	 leeftijd,
l	 woonplaats.

Je geeft geen 
informatie 
hierover

Weinig/een 
beetje

Normaal Veel

Uitspraak Je hoort nog 
goed het 
Nederlandse 
accent door de 
andere taal.
Daardoor ben 
je niet goed te 
verstaan.

Je hoort nog wel 
het Nederlandse 
accent door de 
andere taal. Je 
bent redelijk te 
verstaan.

Je hoort het 
Nederlandse 
accent nog maar 
een beetje door 
de andere taal. 
Je bent goed te 
verstaan. 

Je hoort het 
Nederlandse 
accent bijna niet/
niet door de 
andere taal. Je 
hebt een mooie 
uitspraak.

Spreektempo Je spreekt nog 
erg langzaam 
in de andere 
taal.

Je spreekt 
soms nog wat 
langzaam in de 
andere taal.

Je spreekt redelijk 
vlot in de andere 
taal.

Je spreekt heel 
vlot in de andere 
taal.

Omgaan met woorden die je 
niet kent

Als je een 
woord niet 
weet, val je 
helemaal stil.

Als je een woord 
niet weet, val 
je soms stil. Je 
noemt dan wel 
het Nederlandse 
woord.

Als je een woord 
niet weet, 
probeer je het te 
omschrijven in de 
andere taal. Dit 
gaat nog niet altijd 
goed.

Als je een woord 
niet weet, kan 
je het prima 
omschrijven in 
de andere taal. 
Je hebt er geen 
moeite mee.

Presentatie in het algemeen

Let op:
l	  begroeting, vragen naar de 

ander en afscheid nemen,
l	 veel tekst/weinig tekst,
l	 vloeiend praten of aarzelen, 
l	 et cetera.

Je hebt 
geen goede 
presentatie 
gegeven.

Normaal Je hebt een 
goede presentatie 
gegeven.

Je hebt een 
hele goede 
presentatie 
gegeven.
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Docentenhandleiding taaltaak ‘Jezelf voorstellen’, deel 1

Organisatie van aanpak in grotere groepen 
Er zijn verschillende mogelijkheden om leerlingen in grote groepen deze vorm van spreekvaardigheid te laten 
oefenen. Hieronder volgen twee mogelijke werkvormen.

A. Binnencirkel-buitencirkel
Hoe aan te pakken?
	 l  Leerlingen verdelen over twee cirkels (twee even grote groepen).
	 l   Leerlingen doen de opdracht met de partner tegenover (dus dialoogje: de ene leerling stelt een vraag, de 

ander antwoordt…).
	 l  Leerlingen uit de buitencirkel draaien één of twee plaatsen door en doen nogmaals de opdracht.
	 l  Indien je wilt dat leerlingen feedback geven aan elkaar, kun je ervoor kiezen om:

1.   de leerlingen die tegenover elkaar staan, dat ten opzichte van elkaar te laten doen (dus die leerlingen 
voeren eerst zelf het dialoogje, daarna geven ze aan elkaar door wat ze goed en minder goed vonden 
gaan);

2.   de groep iets kleiner te maken en ‘extra’ leerlingen buiten de twee cirkels te plaatsen die als ‘docent’ 
rondlopen: deze leerlingen luisteren naar de dialoogjes van hun medeleerlingen en geven achteraf 
feedback.

B. Leerling raden
Hoe aan te pakken?
1.   Leerlingen vormen groepjes van vijf.
2.   Alle leerlingen leggen hun uitgewerkte presentaties op zijn kop op een stapel.
3.   Een leerling kiest een presentatie uit en laat deze niet zien aan de anderen.
4.   De andere leerlingen mogen vragen stellen over het profiel van de persoon van de presentatie (Dus: ‘Hoe oud 

is hij of zij?’, ‘Hoeveel broers of zussen heeft hij of zij?’ Uiteraard mag niet gevraagd worden: ‘Hoe heet hij of 
zij?’) Degene die de uitgewerkte presentatie heeft gepakt, doet alsof hij of zij de persoon van de presentatie is.

5.   De andere leerlingen raden om wie het gaat.
6.   Diegene die het antwoord goed geraden heeft, mag een presentatie pakken.

Tips betreffende klassenmanagement 
1.   Bij voorbeeld A: Het is handig om voorafgaande aan de oefening met de leerlingen een teken af te spreken 

waarop zij moeten doordraaien. De cirkels kunnen bijvoorbeeld tegen elkaar indraaien bij het horen van een 
bepaald vooraf afgesproken signaal.

2.   Bij voorbeeld A en B: Laat enkele leerlingen na de uitvoering van de oefening informatie aan de klas terugrap-
porteren. Dat verkleint de mogelijkheid dat leerlingen tijdens de werkvorm over andere dingen gaan praten.



© S p e a k e r b o x  C P S  T a l e n c e n t r u m  2 0 0 8

66

Titel 
 XV. Zich voorstellen en fysieke kenmerken omschrijven, deel 2

Niveau ERK
A1

Vaardigheid
spreken en gesprekken 
voeren

Duur
90 minuten

MVT
alle

Product
Eindproduct 
Mondelinge presentatie over jezelf, je familieleden en vrienden

Tussenproduct
1. PowerPoint van je presentatie,
2. lijstje met geleerde chunks.

Situatie/thema
Je bent nieuw in een klas op een school in het 
buitenland en je hebt de opdracht gekregen om 
jezelf op een originele manier voor te stellen. Je 
besluit om een PowerPoint-presentatie te maken 
met foto’s van jezelf, je familie en je beste vrienden. 
Je geeft niet alleen aan hoe iedereen heet, hoe oud 
iedereen is, waar iedereen woont et cetera, maar 
ook of men een bril draagt, wat voor kleur haar men 
heeft, of men een beugel draagt, een baard draagt, 
et cetera. Ook beschrijf je de kleren die de personen 
dragen op de foto.

Stappenplan
1. Open PowerPoint en maak een presentatie van ten 
minste tien dia’s. Jijzelf, je ouders en je broers/zussen 
en ten minste twee van je beste vrienden moeten aan 
de orde komen.
2. Voeg foto’s en korte tekstjes toe ter verduidelijking 
(tekstjes in de zin van: ‘Piet is mijn broer. Hij is 24 jaar 
oud. Hij draagt een spijkerbroek en een T-shirt. Hij 
heeft blond haar en een bril.’)
3. Vorm groepjes van vier personen.
4. Iedere leerling presenteert zijn PowerPoint aan 
de rest van de groep en neemt deze op. Tip met 
betrekking tot opnemen: leerlingen kunnen zichzelf 
opnemen (geluid) met hun laptop: ga naar start, 
programma’s, bureauaccessoires, entertainment, 
geluidsrecorder. Sla het audiobestand op door op 
‘bestand’ te klikken en dan op ‘opslaan als’. 
5. De andere leerlingen geven schriftelijk 
en mondeling feedback aan de hand van 
het beoordelingsformulier. De schriftelijke 
beoordelingsformulieren geven ze aan de leerling die 
zijn presentatie heeft gehouden.
6. Je maakt een lijstje met ten minste tien nieuwe 
chunks die je naar aanleiding van deze taaltaak 
hebt geleerd. Een chunk is een vaste combinatie 
van woorden/vaste uitdrukking zoals: ‘How are you 
doing?’, ‘Guten Tag’, ‘Quelle heure est-il?’ Et cetera.
7. Vergelijk jouw lijstje chunks met dat van je 
buurman/buurvrouw en vul je eigen lijstje aan met 
nieuwe chunks.

Taak
Uitvoerige omschrijving van jezelf, je familie en ten minste twee van je beste vrienden aan de hand van een 
PowerPoint-presentatie.

Rolverdeling
Individueel (presentatie voorbereiden) en in groepjes (presentatie houden).
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Bronnen

Engels

Kleren
http://www.digischool.nl/en/index.html  > scrol naar ‘clothes’
http://www.languageguide.org/im/clothes_men/eng/ 

Fysieke kenmerken
http://www.learnenglish.be/voc1_appearance_study.htm
http://www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary/description 
http://www.digischool.nl/en/index.html > scrol naar ‘body’ en 
‘face’ 
http://www.languageguide.org/im/body/eng/index.jsp 

Duits

Fysieke kenmerken
http://www.languageguide.org/im/body/de/ 
http://www.germanlanguageguide.com/german/vocabulary/
appearance.asp
http://www.germanlanguageguide.com/german/vocabulary/
personality.asp 

Kleren
http://www.languageguide.org/im/clothes_men/de/   

Frans

Fysieke kenmerken
http://www.languageguide.org/im/body/fr/ 

Kleren
http://www.languageguide.org/im/clothes_men/fr/  
http://www.languageguide.org/im/clothes_women/fr/ 

Spaans

Fysieke kenmerken
http://www.teleac.nl/spaans/ > ‘kerntaal’ > ‘lichaamsdelen’

http://members.tripod.com/quelin/voca1.html

http://www.inglesmundial.com/B12/vocabulary.htm 

http://www.lingolex.com/bodyen.htm  

Kleren
http://es.syvum.com/cgi/online/serve.cgi/idiomas/vocabulario/
Spanish/clothes_1.html 

Zie verder de links van de taaltaak ‘Jezelf voorstellen’, deel 1.

Evaluatie

Je eigen presentatie:
- Heeft de PowerPoint ten minste tien dia’s?
- Staat daar in ieder geval informatie in 
over:
1. jezelf,
2. je ouders,
3. je broers/zussen,
4.  minimaal twee van je beste vrienden?
-  Heb je informatie gegeven over wie ze 

zijn, hoe oud ze zijn, waar ze wonen, hoe 
ze eruit zien (uiterlijk) en welke kleren ze 
dragen op de foto’s?

- Heb je foto’s toegevoegd?
- Heb je tekstjes bij de foto’s toegevoegd?

De presentatie:
-  Heb je je presentatie gehouden in je 

groepje? Voor de beoordeling van de pre-
sentatie: zie het beoordelingsformulier.

- Heb je deze presentatie ook opgenomen?
-  Heb je de beoordelingsformulieren van je 

medeleerlingen verzameld?

Je levert in:
1. je eigen presentatie op PowerPoint,
2. het lijstje met chunks; je hebt hierbij 
aangegeven welke van jou waren en welke 
je hebt overgenomen van je buurman/
buurvrouw;
3. de beoordelingsformulieren die je hebt 
gekregen van je medeleerlingen naar aan-
leiding van je presentatie.
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Onderstaande can-do statements worden geoefend bij de taaltaak  ‘Zich voorstellen’, deel 2

Niveau A1

Vaardigheid Can do Voorbeelden Uitleg

Luisteren Ik kan begrijpen 
waar een 
eenvoudig 
gesprekje over 
gaat.

Als iemand zich 
voorstelt.

Je verstaat bijvoorbeeld naam en leeftijd.

Luisteren Als iemand zegt hoe het 
gaat en vraagt hoe het 
met jou gaat.

Je begrijpt wat er wordt gezegd en 
gevraagd. Het zijn bekende zinnen voor je.

Vaardigheid Can do Voorbeelden Uitleg

Lezen Ik kan een korte 
tekst lezen.

Je kunt een heel kort en 
eenvoudig verhaaltje in 
je leerboek lezen.

Het gaat om een paar korte zinnen; er 
staan plaatjes bij zodat je het nog beter 
begrijpt.

Vaardigheid Can do Voorbeelden Uitleg

Gesprekken 
voeren

Ik kan reageren op 
eenvoudige vragen 
en opmerkingen.

Mezelf voorstellen en 
vragen hoe anderen 
heten.

Je kent een paar zinnen die je kunt 
gebruiken om je naam, adres en 
woonplaats te noemen.

Vaardigheid Can do Voorbeelden Uitleg

Spreken Ik kan iets over 
mezelf, mijn 
vrienden en mijn 
familie vertellen.

Zeggen wie je bent en 
hoe oud je bent.

Je gebruikt losse woorden en makkelijke 
zinnen.

Spreken Iets over een paar van je 
vrienden vertellen.

Je kunt vertellen wat hun namen zijn en 
hoe oud ze zijn. Je gebruikt een paar korte 
zinnen. Je mag even de tijd nemen om na 
te denken.

Spreken Iets over je broers, 
zussen of ouders 
vertellen.

Je kunt zeggen hoeveel broers en zussen 
je hebt, hoe ze heten, hoe oud ze zijn, hoe 
ze zijn. Of je vertelt iets over je ouders. Je 
gebruikt een paar korte zinnen. Je mag 
even de tijd nemen om na te denken.

Spreken Ik kan een korte 
beschrijving geven 
van iemand.

Je eigen uiterlijk 
beschrijven.

Je vertelt hoe je eruit ziet: kleur haar, kleur 
ogen, groot of klein. Of je vertelt wat je 
voor kleding draagt.

Spreken Het uiterlijk van een 
vriend of familielid 
beschrijven.

Je vertelt hoe een vriend of familielid eruit 
ziet: kleur haar, kleur ogen, kleding.

Spreken Vertellen waar je woont. Je kunt zeggen in welke straat en in welke 
plaats en welk land je woont.

Vaardigheid Can do Voorbeelden Uitleg

Schrijven Ik kan iets 
over mezelf of 
andere mensen 
opschrijven.

Ik kan iets over mezelf 
opschrijven, waar ik 
woon, of ik broers of 
zussen heb.

Bijvoorbeeld bij het maken van een eigen 
portret tijdens je taalles.

Schrijven Ik kan iets over een 
klasgenoot opschrijven.

Bijvoorbeeld als je een raadspel in de klas 
moet spelen.
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Beoordelingsformulier bij de taaltaak  ‘Zich voorstellen’,  deel 2

NB: onderstaand beoordelingsformulier kan gebruikt worden als de leerling bijvoorbeeld een mondelinge 
presentatie moet houden voor de docent met behulp van zijn PowerPoint.

Je naam:                                            De naam van je klasgenoot:                                                         De datum:

Informatie over de presentator

l  naam, 
l  leeftijd,
l  woonplaats,
l  nationaliteit,
l  et cetera.

Je geeft geen 
informatie 
hierover. 

Weinig/een 
beetje

Normaal Veel

Informatie over de familie (denk 
dan aan: ouders, broers, zussen, 
opa’s,  oma’s maar ook eventueel 
aan tantes en ooms et cetera). 

l  naam,
l  leeftijd,
l  woonplaats,
l   uiterlijk (denk aan baard, bril, 

beugel, kleur haar), 
l  kleren. 

Je geeft geen 
informatie 
hierover.

Weinig/een 
beetje

Normaal Veel

Informatie over de beste vrien-
den/vriendinnen

l  naam, 
l  leeftijd,
l  woonplaats,
l   uiterlijk (denk aan baard, bril, 

beugel, kleur haar), 
l  kleren.

Je geeft geen 
informatie 
hierover.

Weinig/een 
beetje

Normaal Veel

Uitspraak Je hoort nog 
goed het 
Nederlandse 
accent door de 
andere taal.
Daardoor ben 
je niet goed te 
verstaan.

Je hoort nog wel 
het Nederlandse 
accent door de 
andere taal. Je 
bent redelijk te 
verstaan.

Je hoort het 
Nederlandse 
accent nog maar 
een beetje door 
de andere taal. 
Je bent goed te 
verstaan. 

Je hoort het 
Nederlandse 
accent bijna niet/
niet door de 
andere taal. Je 
hebt een mooie 
uitspraak.

Spreektempo Je spreekt nog 
erg langzaam in 
de andere taal.

Je spreekt 
soms nog wat 
langzaam in de 
andere taal.

Je spreekt 
redelijk vlot in de 
andere taal.

Je spreekt heel 
vlot in de andere 
taal.

Omgaan met woorden die je 
niet kent.

Als je een woord 
niet weet, val je 
helemaal stil.

Als je een woord 
niet weet, val 
je soms stil. Je 
noemt dan wel 
het Nederlandse 
woord.

Als je een woord 
niet weet, 
probeer je het te 
omschrijven in 
de andere taal. 
Dit gaat nog niet 
altijd goed.

Als je een woord 
niet weet, kan 
je het prima 
omschrijven in 
de andere taal. 
Je hebt er geen 
moeite mee.

Presentatie in het algemeen

Let op:
l   begroeting, vragen naar de 

ander en afscheid nemen,
l  veel tekst/weinig tekst,
l  vloeiend praten of aarzelen, 
l  et cetera.

Je hebt 
geen goede 
presentatie 
gegeven.

Normaal Je hebt 
een goede 
presentatie 
gegeven.

Je hebt een 
hele goede 
presentatie 
gegeven.
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Docentenhandleiding behorend bij de taaltaak  ‘Zich voorstellen’,  deel 2 

Organisatie van aanpak in grotere groepen
Groepjes van vier/vijf, PowerPoint presenteren
Hoe aan te pakken?
l  Leerlingen vormen groepjes van vier tot vijf leerlingen.
l  Leerlingen houden om de beurt hun presentatie aan de hand van hun gemaakte PowerPoint-presentatie.
l   De overige leerlingen van het groepje geven feedback aan de hand van het beoordelingsformulier dat ze 

hebben. De feedback wordt zowel mondeling als schriftelijk gegeven.

Beoordeling
Er is een apart beoordelingsformulier bijgevoegd waar de leerlingen gebruik van kunnen maken.

Aandachtspunt
Als de leerlingen hun presentatie houden, kunnen ze uit gemakzucht de korte tekstjes op hun PowerPoint 
gewoon oplezen in plaats van presenteren. Misschien is het een zinvol idee om de leerlingen twee PowerPoint-
presentaties te laten maken: een met tekst, en een zonder tekst. De PowerPoint zonder tekst wordt gebruikt om 
de presentatie te houden.
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Titel 
XVI. De weg wijzen en vragen

Niveau ERK 
A1

Vaardigheid
spreken en gesprekken voeren

Duur
60 minuten

MVT
alle

Eindproduct 
Dialoog tussen leerling en een leeftijdsgenootje

Tussenproducten 
1. woordenweb, 
2. plattegrond, 
3. dialoog van tien regels, 
4. lijstje met chunks.

Situatie/thema
Je loopt door je dorp/stad en op 
een gegeven moment word je 
aangesproken door een toerist die de 
weg vraagt. Jij kan hem/haar helpen.

Stappenplan
1.  Vorm een duo.
2.  Maak samen eerst een woordenweb van ten minste vijftien 
woorden die te maken hebben met een dorp of stad, maar die ook 
te maken hebben met ‘richting’. Dus: postkantoor, plein, museum, 
winkel, bakker, kerk, slager, park, kruispunt, links, rechts, rechtdoor, 
eerste straat links et cetera. Deze woorden vertaal je. 
Tip: vergeet de lidwoorden niet.
3.  Maak samen een plattegrond van een dorp of een stad waarop je 
de door jouw vertaalde woorden plaatst die met een dorp of stad te 
maken hebben.
4.  Stel een dialoog op van ten minste tien regels. Dit doe je eerst 
op papier. In deze dialoog stelt de ene leerling (de toerist) een paar 
vragen (vraagt de weg) aan de hand van de plattegrond. De ander 
antwoordt (wijst de weg).
5.  In de dialoog neem je de volgende zinnen in ieder geval ook op:

A.  Kunt u het nog eens herhalen? Ik begrijp het niet.
B.  Kunt u wat langzamer spreken?
C.  Wat is dit? (Je wijst iets aan op de plattegrond).
D.  Begroeting, afscheid en bedanken.

6.  Voer het dialoogje uit. Indien mogelijk neem je de dialoog 
op. Tip met betrekking tot opnemen: leerlingen kunnen zichzelf 
opnemen (geluid) met hun laptop: ga naar start, programma’s, 
bureauaccessoires, entertainment, geluidsrecorder. Sla het 
audiobestand op door op ‘bestand’ te klikken en dan op ‘opslaan als’.
7.  Maak (individueel) een lijstje met ten minste tien nieuwe chunks 
die je naar aanleiding van deze taaltaak hebt geleerd. Een chunk is 
een vaste combinatie van woorden/vaste uitdrukking, zoals: ‘Quelle 
heure est-il’, ‘Guten Tag’, ‘How are you doing?’ Et cetera.
8.  Vergelijk jouw lijstje chunks met dat van je buurman/buurvrouw 
en vul je eigen lijstje aan met nieuwe chunks.

Taak
Je gaat aan de hand van bepaalde chunks leren hoe je de weg kunt vragen en wijzen.

Rolverdeling
Deze opdracht wordt deels met zijn tweeën en deels individueel uitgevoerd.
Voor een klassikale uitvoering: zie docentenhandleiding.
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Bronnen

Spaans
1) http://www.languageguide.org/im/landtravel/es/
2) http://www.languageguide.org/im/city/es/
3) http://es.wikibooks.org/wiki/Plantilla:Vocabulario_%28es%29/18
4) http://es.wikibooks.org/wiki/Plantilla:Vocabulario_%28es%29/20
5)  http://www.rockbrook.ie/Spanish/1stYear%5CVocabulary_Aventura1.doc > scrol 

naar les 22

Frans
http://www.meetthefrench.co.uk/vocabulary-directions.php 
http://www.i-learn-french.com/tutorial/directions-vocabulary-15.aspx 
http://www.quia.com/jg/65545list.html 

Duits
http://www.duits.de/vaklokaal/oefenen/spreken/basis-spreekzinnen.php#weg
http://www.teleac.nl/duits/?nr=1535645&site=site_duits > klik op ’kerntaal’ > ‘de weg 
vragen.’
http://www.germanlanguageguide.com/german/vocabulary/transportation.asp 
http://german.about.com/library/anfang/blanfang10.htm 
http://german.about.com/library/anfang/blanfang10-2.htm 

Engels
http://www.digischool.nl/en/hulpzinnen/directions/directions.htm 
http://www.anglictina-online.cz/download/Hit7.pdf 
http://www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary/directions 
http://www.meetthefrench.co.uk/vocabulary-directions.php 
http://www.i-learn-french.com/tutorial/directions-vocabulary-15.aspx 
http://www.quia.com/jg/65545list.html 

Zinnen als: “Ik begrijp het niet, kunt u wat langzamer praten.”, et cetera:

Spaans
http://www.teleac.nl/cursusspaans/ > ’kerntaal’ > ’handige zinnetjes’

Duits
http://www.duits.de/vaklokaal/oefenen/spreken/basis-spreekzinnen.php#vertellen  
> zie aan de rechterkant de reddingsboeizinnen

Engels
http://www.digischool.nl/en/ > ‘oefenen’, ‘studievaardigheden’ > ‘spreken’

Evaluatie

Woordenweb:
- Heb je een woordenweb gemaakt 
van ten minste vijftien woorden?
- Heb je de lidwoorden erbij gezet?

Plattegrond:
- Heb je een plattegrondje gemaakt 
waarop je alle woorden uit het 
woordenweb hebt gezet?

Het dialoogje:
- Heb je een dialoogje op papier 
voorbereid met een medeleerling? 
- Is dit dialoogje ten minste tien regels 
lang?
- Bevat het dialoogje in ieder geval 
ook de zinnen zoals bij A, B, C en D? 
(zie hierboven bij stappenplan).
- Heb je het dialoogje geoefend met je 
medeleerling?

Lijstje met chunks:
- Heb je een lijstje met chunks 
gemaakt?
- Heb je een onderscheid gemaakt 
tussen chunks die je zelf hebt 
gemaakt en die je van je partner hebt 
overgenomen?

Je levert in:
1. het woordenweb van jullie beiden,
2. de plattegrond van jullie beiden,
3. de uitgeschreven dialoog van jullie 
beiden,
4. je eigen lijstje met chunks; je hebt 
hierbij aangegeven welke van jou 
waren en welke je hebt overgenomen 
van je buurman/buurvrouw.

Je laat in de klas horen:
5. het geïmproviseerde dialoogje met 
een medeleerling.



© S p e a k e r b o x  C P S  T a l e n c e n t r u m  2 0 0 8

73

Onderstaande can-do statements worden geoefend bij de taaltaak ‘De weg wijzen en vragen’ 
Niveau A1

Vaardigheid Can do Voorbeelden Uitleg

Luisteren Ik kan instructies 
begrijpen.

Rechtdoor, de trap op, 
eerste deur links. 

Iemand legt bijvoorbeeld uit waar 
de WC of de uitgang is.

Luisteren Ik kan begrijpen 
waar een eenvoudig 
gesprekje over gaat.

Als iemand zich 
voorstelt.

Je verstaat bijvoorbeeld naam en 
leeftijd.

Vaardigheid Can do Voorbeelden Uitleg

Gesprekken voeren Ik kan reageren op 
eenvoudige vragen 
en opmerkingen.

Zich voorstellen en 
vragen hoe anderen 
heten.

Je kent een paar zinnen die je kunt 
gebruiken om je naam, adres en 
woonplaats te noemen.

Gesprekken voeren Iemand begroeten en 
afscheid nemen.

Je kent de zinnen en woorden 
die je hiervoor nodig hebt, 
bijvoorbeeld: “goedemorgen, 
welterusten, tot morgen, tot ziens.”

Gesprekken voeren Vragen of uitleggen 
waar iets is.

Iemand vraagt je bijvoorbeeld 
waar het postkantoor of het 
zwembad is en je legt het uit. Je 
mag ook de richting aanwijzen.

Gesprekken voeren Iemand bedanken, 
alsjeblieft en sorry 
zeggen.

Je kent de woorden en zinnen om 
dat te doen.

Gesprekken voeren Ik kan om hulp 
vragen.

Vragen of iemand 
iets nog een keer kan 
zeggen.

Als iemand te snel spreekt of je 
begrijpt het niet, zeg je: “Kun je dat 
nog eens zeggen?”

Gesprekken voeren Zeggen dat je iets niet 
begrijpt.

Je zegt: “Ik begrijp het niet.” Je mag 
er ook gebaren bij gebruiken.

Gesprekken voeren Vragen hoe iets heet. Je vraagt bijvoorbeeld: “Wat is 
dat?” of “Hoe noem je dat?

Vaardigheid Can do Voorbeelden Uitleg

Spreken Ik kan iets over 
mezelf, mijn vrienden 
en mijn familie 
vertellen.

Zeggen wie je bent en 
hoe oud je bent.

Je gebruikt losse woorden en 
makkelijke zinnen.

Spreken Iets over je broers, 
zussen of ouders 
vertellen.

Je kunt zeggen hoeveel broers 
en zussen je hebt, hoe ze heten, 
hoe oud ze zijn, hoe ze zijn. Of 
je vertelt iets over je ouders. Je 
gebruikt een paar korte zinnen. Je 
mag even de tijd nemen om na te 
denken.

Spreken Vertellen waar je 
woont.

Je kunt zeggen in welke straat en 
in welke plaats en land je woont.
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Beoordelingsformulier bij de taaltaak ‘De weg wijzen en vragen’

Zijn de vragen van 
de toerist op de 
(grammaticaal) juiste 
manier gesteld? 
(Worden de juiste 
constructies gebruikt?)

Nee, de vragen zijn 
niet juist gesteld. 
De geleerde 
constructies worden 
niet toegepast.

De vragen zijn 
grotendeels niet 
juist gesteld. 
De geleerde 
constructies 
worden 
grotendeels niet 
toegepast.

De vragen zijn 
grotendeels wel 
juist gesteld, maar 
niet allemaal. 
De geleerde 
constructies 
worden regelmatig 
toegepast maar niet 
altijd.

De vragen worden 
op de juiste manier 
gesteld. De geleerde 
constructies worden 
consequent toegepast.

Stelt de toerist vragen 
zoals in het stappenplan 
onder 5 geformuleerd?

Nee, geen enkele 
keer.

Een enkele keer. Regelmatig Vaak

Geeft de tweede 
persoon een duidelijk 
antwoord? (Zijn de 
woorden en zinnen 
passend voor de 
context?)

Nee, het antwoord 
is niet duidelijk. De 
gekozen woorden 
en zinnen zijn niet 
passend voor de 
context.

De gekozen 
woorden en 
zinnen zijn niet 
erg passend 
voor de context. 
De toerist heeft 
maar een vaag 
idee waar hij/zij 
naartoe moet.

De gekozen 
woorden en zinnen 
zijn redelijk passend 
voor de context. Het 
is voor de toerist niet 
helemaal duidelijk 
maar hij/zij komt er 
wel uit.

De gekozen woorden 
en zinnen zijn passend 
voor de context. Het 
is de toerist helemaal 
duidelijk waar hij/zij 
naartoe moet.

Uitspraak toerist Aan de uitspraak 
van de vreemde 
taal valt nog veel te 
werken.
Accent moedertaal 
is heel duidelijk te 
horen.

Uitspraak van de 
vreemde taal is 
matig. 
Accent 
moedertaal is nog 
vaak te horen. 

Uitspraak van de 
vreemde taal is 
redelijk. 
Accent moedertaal 
hoor je wel, maar is 
niet storend. 

Uitspraak van de 
vreemde taal is erg 
goed. De toerist heeft 
geen accent van de 
moedertaal als hij de 
vreemde taal spreekt.

Uitspraak tweede 
persoon

Aan de uitspraak 
van de vreemde 
taal valt nog veel te 
werken.
Accent moedertaal 
is heel duidelijk te 
horen.

Uitspraak van de 
vreemde taal is 
matig. 
Accent 
moedertaal is nog 
vaak te horen.

Uitspraak van de 
vreemde taal is 
redelijk. 
Accent moedertaal 
hoor je wel, maar is 
niet storend.

Uitspraak van de 
vreemde taal is erg 
goed. De tweede 
persoon heeft 
geen accent van de 
moedertaal als hij de 
vreemde taal spreekt.

Uitspraak tweede 
persoon

Aan je uitspraak van 
het Engels/Frans/
Duits/
Spaans/Italiaans, et 
cetera valt nog veel 
te werken.
Accent moedertaal 
is heel duidelijk te 
horen.

Uitspraak van 
het Engels/Frans/
Duits/
Spaans/Italiaans, 
et cetera is matig. 
Accent 
moedertaal is nog 
vaak te horen. 

Uitspraak van het 
Engels/Frans/Duits/
Spaans/Italiaans, et 
cetera is redelijk. 
Accent moedertaal 
hoor je wel maar is 
niet storend. 

Uitspraak van het 
Engels/Frans/Duits/
Spaans/Italiaans, et 
cetera is erg goed. Je 
hebt geen accent van 
je moedertaal als je 
Engels/Frans/Duits/
Spaans/Italiaans, et 
cetera spreekt.

Spreekt de toerist 
vloeiend?

De toerist praat 
niet vloeiend. Hij/
zij zoekt nog te veel 
naar woorden.

De toerist praat 
matig vloeiend. 
Af en toe lopen 
de zinnen wel, 
maar er wordt 
nog redelijk vaak 
gezocht naar 
woorden.

De toerist praat 
redelijk vloeiend. Hij/
zij zoekt af en toe 
naar woorden.

De toerist praat 
vloeiend. Hij/zij hoeft 
niet te zoeken naar 
woorden.
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Spreekt de tweede 
persoon vloeiend?

De tweede persoon 
praat niet vloeiend. 
Hij/zij zoekt nog te 
veel naar woorden.

De tweede 
persoon praat 
matig vloeiend. 
Af en toe lopen 
de zinnen wel, 
maar er wordt 
nog redelijk vaak 
gezocht naar 
woorden.

De tweede persoon 
praat redelijk 
vloeiend. Hij/zij 
zoekt af en toe nog 
naar woorden.

De tweede persoon 
praat heel vloeiend. 
Hij/zij hoeft niet te 
zoeken naar woorden.

Omgaan met woorden 
die hij (toerist) niet kent

Als hij een woord 
niet weet, valt hij 
helemaal stil.

Als hij een woord 
niet weet, valt 
hij soms stil. Hij 
noemt dan wel 
het Nederlandse 
woord.

Als hij een 
woord niet weet, 
probeert hij het te 
omschrijven in de 
andere taal. Dit gaat 
nog niet altijd goed.

Als hij een woord niet 
weet, kan hij het prima 
omschrijven in de 
andere taal. Hij heeft er 
geen moeite mee.

Omgaan met woorden 
die je (tweede persoon) 
niet kent

Als hij een woord 
niet weet, valt hij 
helemaal stil.

Als hij een woord 
niet weet, valt 
hij soms stil. Hij 
noemt dan wel 
het Nederlandse 
woord.

Als hij een 
woord niet weet, 
probeert hij het te 
omschrijven in de 
andere taal. Dit gaat 
nog niet altijd goed.

Als hij een woord niet 
weet, kan hij het prima 
omschrijven in de 
andere taal. Hij heeft er 
geen moeite mee.

Presentatie in het 
algemeen (toerist)

Let op:
l   begroeting, afscheid 

nemen en bedanken,
l   veel tekst/weinig 

tekst,
l   vloeiend praten of 

aarzelen, 
l   et cetera.

Hij heeft niet zo’n 
goede presentatie 
gegeven.

Normaal Hij heeft een goede 
presentatie gegeven.

Hij heeft een hele 
goede presentatie 
gegeven.

Presentatie in het 
algemeen (tweede 
persoon)

Let op:
l   begroeting, afscheid 

nemen en bedanken,
l   veel tekst/weinig 

tekst,
l   vloeiend praten of 

aarzelen, 
l   et cetera.

Hij heeft niet zo’n 
goede presentatie 
gegeven.

Normaal Hij heeft een goede 
presentatie gegeven.

Hij heeft een hele 
goede presentatie 
gegeven.
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Docentenhandleiding behorend bij de taaltaak ‘De weg wijzen en vragen’ 
Deze taaltaak is algemeen geformuleerd, dus toepasbaar op alle moderne vreemde talen. 

Organisatie voor kleine groepjes
De dialogen kunnen in eerste instantie geoefend worden in tweetallen. De leerlingen die samen aan de opdracht 
hebben gewerkt, oefenen dan ook samen de dialoog.

Organisatie voor grote groepen
Om er een klassikale oefening van te maken, is het volgende ook denkbaar:
De leerlingen vormen een grote cirkel. In het midden, op de grond, ligt een plattegrond die voor iedereen zicht-
baar is. Op de plattegrond is een punt te zien waar staat “u bevindt zich hier”. De docent(e) heeft een bal die hij of 
zij naar een leerling gooit. Die leerling is toerist. Hij stelt een vraag. Bijvoorbeeld: ‘Hoe kom ik bij het postkantoor?’ 
Dan gooit deze leerling de bal naar een andere leerling die de vraag moet beantwoorden. Daarbij wordt gebruik-
gemaakt van de plattegrond die op de grond ligt. Bijvoorbeeld: ‘De eerste straat rechtsaf, dan rechtdoor en bij het 
stoplicht linksaf.’ De leerling die geantwoord heeft, gooit de bal weer naar een derde leerling. Deze leerling speelt 
weer de toerist die nog een vraag heeft. Bijvoorbeeld: ’Waar is hier een restaurant in de buurt?’ Dan gooit deze 
leerling de bal naar (weer) een andere leerling, die dan de vraag moet beantwoorden (aan de hand van de plat-
tegrond). De toerist kan dan zeggen dat hij het niet begrijpt en vragen of de tweede persoon wat langzamer kan 
spreken. Dit alles kan zo meerdere keren over en weer gebeuren.
Als spelregel zou je kunnen introduceren dat de toerist niet iedere keer zijn vraag op dezelfde manier mag begin-
nen. Er moet wel afgewisseld worden met constructies als: ‘Is er een … in de buurt?’ Of: ‘Ik zoek …’ Of: ‘Waar is …?’

Er kan zelfs een wedstrijdelement ingebracht worden: de klas wordt onderverdeeld in twee groepen die boven-
staande oefening na elkaar doen. De groep die de langst mogelijke conversatie kan houden, wint. (De bal moet 
dan zo lang mogelijk in het spel gehouden worden).

Uitbreiding oefening
Na het vragen en wijzen van de weg blijken de toerist en de tweede persoon het goed met elkaar te kunnen 
vinden. Ze besluiten wat te gaan drinken. Ze houden nu een langere conversatie met elkaar, waarbij ze elkaar 
verschillende persoonlijke vragen stellen.
Tweede persoon: ‘Waar komt u vandaan?’
Toerist: ‘Uit Madrid. En u, woont u hier?’
Tweede persoon: ‘Ja, ik woon hier, maar ik kom uit Amsterdam. Mijn broers wonen ook hier.’
Toerist: ‘Hoeveel broers heeft u?’
Tweede persoon: ‘Ik heb twee broers en één zus.’
Toerist: ‘Waar woont uw zus?’
Tweede persoon: ‘Zij woont in Utrecht. Hoeveel broers en zussen heeft u?’
Et cetera.

Beoordeling
Er is een beoordelingsformulier waar de docent (of de andere leerlingen in de klas) gebruik van kunnen maken 
als er een dialoog tussen twee leerlingen opgevoerd wordt.



© S p e a k e r b o x  C P S  T a l e n c e n t r u m  2 0 0 8

77

Wat gaat al goed:

Wat moet je nog 
verbeteren?

Hoe ga je dat doen? Wanneer? Paraaf docent

Sla je resultaten op. Bijvoorbeeld in het Europees taalportfolio: http://www.europeestaalportfolio.nl
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Titel
XVII.  Marokkoreis deel 1

Niveau ERK
B1

Vaardigheid 
Gesprekken voeren:
- informele gesprekken

(kan gevoelens uiten en op gevoelens van anderen 
reageren);

- zaken regelen
(kan zijn/haar mening geven en voorstellen doen met 
betrekking tot het oplossen van problemen en het 
nemen van praktische beslissingen; kan overweg met 
voorspelbare situaties die zich kunnen voordoen tijdens 
een reis);

- informatie uitwisselen
(kan eenvoudige feitelijke informatie achterhalen en 
doorgeven).

Duur
2 à 3 
Lesuren

Engels
Frans
Duits
Spaans

Eindproduct 
Vier mondelinge dialogen die deel uitmaken van een toneelstuk

Tussenproducten
1. een woordenweb met woorden die nodig zijn voor dialoog 1 tot en met 4,
2. vier uitgeschreven dialoogjes.

Situatie/thema
Jij (toerist 1) bent met een reisgenoot aan het 
rondreizen door Marokko. Jullie zijn net geland op 
Aéroport de Casablanca en wachten bij de 
bagageband. Daar doen zich twee problemen voor. 

Situatie 1:
Jouw koffer is niet aangekomen (boos!) en de reis-
genoot (toerist 2) realiseert zich dat hij zijn 
antibiotica vergeten is terwijl hij keelontsteking 
heeft (mopperig!).

Situatie 2:
Jij gaat vervolgens met iemand van het 
grondpersoneel praten en zegt hem dat je koffer 
niet is aangekomen. Deze medewerker vraagt je 
details te geven over je koffer. Daarna krijg je te 
horen waar je koffer is en wanneer deze naar je toe 
komt. 

Situatie 3:
Je reisgenoot vraagt aan de medewerker waar de 
apotheek is op het vliegveld.

Situatie 4
Vervolgens gaan jullie naar de apotheek toe om 
ervoor te zorgen dat je reisgenoot alsnog zijn anti-
biotica krijgt. Toerist 2 legt aan de apotheker uit dat 
hij keelontsteking heeft en antibiotica is vergeten 
mee te nemen. De apotheker wil echter niet zomaar 
antibiotica meegeven. Die heeft namelijk een recept 
nodig. Toerist 2 stelt aan de apotheker voor om naar 
zijn huisarts te bellen en geeft het telefoonnummer. 
De apotheker belt met de huisarts van toerist 2. 
Daarna kan hij ze alsnog kopen.

Stappenplan
1. Vorm een groepje van drie personen: een persoon 
is de actieve, energieke toerist, een persoon is de 
luie, prikkelbare toerist en de derde persoon is de 
grondmedewerker van de luchthaven van Casa-
blanca.
2. Van elke situatie maak je eerst met zijn drieën een 
woordenweb van woorden die je denkt nodig te 
hebben voor je dialoog.
3. Van elke situatie schrijf je eerst een dialoog uit in 
de vreemde taal. Je mag zelf bepalen wat je schrijft 
zolang de beschreven situatie van toepassing is op 
je dialoog. 

Let op: verwerk het onderstaande in je dialoogjes
A. Je hebt met verschillende karakters te maken. 
Probeer deze ook echt tot expressie te laten komen.
B. Situatie 2: als je gevraagd wordt details te geven 
van je koffer, geef je ten minste vier van deze details 
(kleur, gewicht, grootte, wieltjes, stickers, riem, 
merk, materiaal, rits et cetera).
C. Situatie 3: Aan de hand van een plattegrond 
legt de grondmedewerker uit waar de apotheek 
is. De grondmedewerker gebruikt ten minste drie 
herkenningspunten (bijvoorbeeld toiletten, pin-
automaat et cetera) op het vliegveld om toerist 2 
duidelijk te maken waar de apotheek is. 
D. Situatie 4: Toerist 2 kan uiteindelijk de antibiotica 
meekrijgen maar moet wel betalen. Vergeet dit niet 
op te nemen in je dialoog.
E. Vergeet niet in elke situatie te begroeten en 
afscheid te nemen.
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Titel 
XVII.  Marokkoreis deel 1 (vervolg)

Taak
Deel 1 van een toneelstuk voorbereiden. Toneelstuk is gebaseerd op een reis naar Marokko.

Rolverdeling
Drie rollen:
1. toerist 1 is een actief, energiek persoon die van regelen houdt en positief ingesteld is; 
2. toerist 2 is een persoon die lui, prikkelbaar, pessimistisch, snel moe en ziekelijk is;
3. de grondmedewerker van het vliegveld is beleefd, geduldig, diplomatiek en dienstbaar;
4. de apotheker is beleefd, geduldig, diplomatiek en dienstbaar.

(Rol 3 en 4 zouden gespeeld kunnen worden door dezelfde leerling.)

Evaluatie
1. Heb je een groepje van drie tot vier personen gevormd en rollen verdeeld?
2.  Hebben jullie van elke situatie een woordenweb gemaakt van woorden die je gaat gebruiken maar nog 

niet kent? (Denk bij zelfstandig naamwoorden aan lidwoorden.)
3. Hebben jullie de vier dialoogjes uitgeschreven in de vreemde taal?
4. Hebben jullie stap A tot en met E (stappenplan) helemaal verwerkt in jullie dialogen?
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Docentenhandleiding behorend bij de taaltaak Marokkoreis, deel 1

Bij de beoordeling is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de beoordeling van de taak (dus de opdracht) 
en de beoordeling van het taalniveau. Bij de taak zelf wordt gekeken of de leerling zich aan het stappenplan 
heeft gehouden en aan de situatie waarin hij/zij zich bevindt. Bij het taalniveau wordt gekeken in hoeverre dit 
overeenkomt met de tekstkenmerken uit Taalprofielen. Hierbij wordt opgemerkt dat het heel goed mogelijk is dat 
leerlingen wellicht hoger scoren dan B1 wat betreft uitspraak of woordenschat. De opgenomen beoordelings-
rubriek gaat echter tot B1.

Tip voor de docent: in plaats van zelf alle tekstkenmerken te beoordelen tijdens gesproken productie van leer-
lingen, is het ook een idee om leerlingen één of twee tekstkenmerken te geven waar zij op kunnen letten tijdens 
de uitvoering. Zo worden de leerlingen betrokken bij het beoordelen en kunnen zij een actieve bijdrage leveren. 
Daarnaast zullen ze beter weten wat er precies bedoeld wordt met de verschillende tekstkenmerken van de 
beoordelingsrubriek.

De beoordeling van de taken Marokkoreis deel 2 en 3 kan de docent op vergelijkbare wijze zelf samenstellen. 
De beoordelingsrubriek taalniveau is in ieder geval voor deze opdrachten te gebruiken, alleen de inhoudelijke 
beoordelingsrubrieken moeten aangepast worden. 

Beoordelingsformulier bij de taaltaak Marokkoreis, deel 1

Beoordeling van het eindproduct, de mondelinge dialoogjes

Situatie 1: aangekomen op de luchthaven, koffer niet aangekomen en antibiotica vergeten

Voldaan aan de situatie/thema en aan de eisen van het stappenplan?
(Dit deel van de beoordelingsrubriek is niet op het taalniveau gericht maar op de randvoorwaarden die bij de 
taaltaak horen.)

Aankomst op de 
luchthaven: wordt 
dit verteld aan 
het begin van de 
dialoog?

Dit wordt niet 
verteld. Er is geen 
inleiding, er wordt 
direct gestart met 
de dialoog.

Er wordt gezegd 
door één van 
jullie dat jullie zijn 
aangekomen op 
de luchthaven.

Toerist 1: zijn/
haar koffer is niet 
aangekomen.

Je vertelt dit niet. Je vertelt dit wel.

Toerist 1:
is boos

Je laat dit hele-
maal niet blijken.

Je laat dit een 
beetje blijken.

Je laat dit wel 
blijken maar niet 
overduidelijk.

Je laat dit heel 
duidelijk blijken.

Toerist 2: 
antibiotica 
vergeten terwijl 
hij/zij een keelont-
steking heeft.

Je vertelt dit niet. Je vertelt dit wel.

Toerist 2:
is mopperig

Je laat dit 
helemaal niet 
blijken.

Je laat dit een 
beetje blijken.

Je laat dit wel 
blijken maar niet 
overduidelijk.

Je laat dit heel 
duidelijk blijken.
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Situatie 2 en 3: praten met het grondpersoneel over de koffer die niet is aangekomen en vragen waar de apotheek op 
het vliegveld is.

Voldaan aan de situatie/thema en aan de eisen van het stappenplan?
(Dit deel van de beoordelingsrubriek is niet op het taalniveau gericht maar op de randvoorwaarden die bij 
de taaltaak horen.)

Toerist 1: heb je de grondme-
dewerker van de luchthaven 
laten weten dat je koffer niet is 
aangekomen?

Je vertelt dit 
niet.

Je vertelt dit 
wel.

Toerist 1:
is boos

Je laat dit 
helemaal niet 
blijken.

Je laat dit een 
beetje blijken.

Je laat dit wel 
blijken maar 
niet 
overduidelijk.

Je laat dit 
heel duidelijk 
blijken.

Toerist 1: heb je details gegeven 
van je koffer?

Je hebt geen 
details 
gegeven.

Je hebt minder 
dan vier 
details (kleur, 
gewicht, 
grootte, 
wieltjes riem, 
sticker 
et cetera) 
gegeven.

Je hebt ten 
minste vier 
details (kleur, 
gewicht, 
grootte, 
wieltjes riem, 
sticker 
et cetera) 
gegeven.

Grondmedewerker:  heb je 
toerist 1 om details gevraagd 
over zijn koffer?

Je hebt niet 
naar de details 
gevraagd.

Je hebt wel 
naar de details 
gevraagd.

Grondmedewerker: heb je je 
diplomatiek, beleefd, geduldig 
en dienstbaar opgesteld?

Je laat dit 
helemaal niet 
blijken.

Je laat dit een 
beetje blijken.

Je laat dit wel 
blijken maar 
niet 
overduidelijk.

Je laat dit 
heel duidelijk 
blijken.

Toerist 2: heb je gevraagd waar 
op de luchthaven de apotheek 
is?

Je hebt dit niet 
gevraagd.

Je hebt dit wel 
gevraagd.

Toerist 2:
is mopperig

Je laat dit 
helemaal niet 
blijken.

Je laat dit een 
beetje blijken.

Je laat dit wel 
blijken maar 
niet overdui-
delijk.

Je laat dit 
heel duidelijk 
blijken.

Grondmedewerker: heb je aan 
de hand van een plattegrond 
(a) en aan de hand van ten 
minste drie herkenningspunten 
(b) aan toerist 2 laten weten 
waar de apotheek is?

Je hebt dit niet 
verteld.

Je hebt dit wel 
verteld maar 
niet aan de 
hand van a 
of b.

Je hebt dit wel 
verteld maar 
alleen aan de 
hand van a 
of b.

Je hebt dit 
verteld aan 
de hand van a 
en b.

Toerist 1, toerist 2 en grond-
medewerker: heb je elkaar 
begroet (a) en afscheid 
genomen van elkaar (b)?

Je hebt dit niet 
gedaan.

Je hebt alleen 
maar a of b 
gedaan.

Je hebt a en b  
gedaan.
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Situatie 4: bij de apotheek; antibiotica krijgen

Voldaan aan de situatie/thema en aan de eisen van het stappenplan?
(Dit deel van de beoordelingsrubriek is niet op het taalniveau gericht maar op de randvoorwaarden die bij 
de taaltaak horen.)

Toerist 2: heb je aan de grond-
medewerker verteld dat je een 
keelontsteking hebt en dat je je 
antibiotica vergeten bent?

Je hebt dit 
niet verteld.

Je hebt dit 
wel verteld.

Toerist 2:
is mopperig

Je laat dit 
helemaal niet 
blijken.

Je laat dit een 
beetje blijken.

Je laat dit wel 
blijken maar 
niet 
overduidelijk.

Je laat dit 
heel duidelijk 
blijken.

Apotheker: heb je gezegd 
(tegen toerist 2) dat je een 
recept nodig hebt om 
antibiotica te kunnen geven?

Je hebt dit 
niet gezegd.

Je hebt dit 
wel gezegd.

Apotheker: heb je je diplomatiek, 
beleefd, geduldig en dienstbaar 
opgesteld?

Je laat dit 
helemaal niet 
blijken.

Je laat dit een 
beetje blijken.

Je laat dit wel 
blijken maar 
niet 
overduidelijk.

Je laat dit 
heel duidelijk 
blijken.

Toerist 2: heb je aan de apotheker 
voorgesteld om naar de huisarts in 
Nederland te bellen? 

Je hebt dit 
niet 
voorgesteld.

Je hebt dit 
wel 
voorgesteld.

Toerist 2: heb je het telefoonnum-
mer van je huisarts gegeven?

Je hebt dit 
niet gegeven.

Je hebt dit 
gegeven.

Apotheker: heb je gebeld met de 
huisarts? (Heb je dus ook 
gevraagd wat het telefoon-
nummer is?)

Je hebt niet 
gebeld.

Je hebt wel 
gebeld.

Toerist 2: heb je betaald? (Heb je 
dus ook gevraagd hoe duur het 
is?)

Je hebt niet 
betaald.

Je hebt wel 
betaald.

Toerist 2 en apotheker: heb je 
elkaar begroet (a) en afscheid 
genomen van elkaar (b)?

Je hebt dit 
niet gedaan.

Je hebt alleen 
maar a of b 
gedaan.

Je hebt a en b  
gedaan.
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Beoordelingsrubriek taalniveau (van toepassing op situatie 1-4)

Beoordelingsrubriek 
van toepassing op 
toerist 1, toerist 2, de 
grondmedewerker en 
de apotheker.

A1 niveau A2 niveau B1 niveau

Woordgebruik Als ik een woord niet 
weet, gebruik ik 
Nederlandse woorden.

Als ik een woord niet 
weet, gebruik ik 
standaard zinnetjes.

Ik probeer het woord 
uit te leggen in de 
vreemde taal.

Woordenschat Ik gebruik standaard 
woorden. Ik heb moeite 
om over onbekende 
dingen te praten.

Ik ken al redelijk wat 
standaard woorden/
zinnetjes om over 
alledaagse zaken te 
spreken.

Ik kan prima praten 
over alledaagse 
onderwerpen en 
gebeurtenissen.

Uitspraak Mijn uitspraak is met 
enige inspanning te 
verstaan. Ik heb een 
duidelijk accent.

Mijn uitspraak is 
duidelijk genoeg 
ondanks hoorbaar 
accent. Gesprekspart-
ners vragen af en toe 
om herhaling.

Mijn uitspraak is 
duidelijk verstaanbaar 
met af en toe een 
accent en een verkeerd 
uitgesproken woord.

Spreektempo/
vloeiendheid

Ik spreek met veel 
haperingen. Ik laat veel 
pauzes vallen.

Ik spreek vaak in korte 
zinnen met pauzes. Ik 
begin soms opnieuw 
met mijn zinnen.

Ik ben goed te volgen 
maar las wel pauzes 
in in langere stukken 
gesproken tekst.

Grammaticale 
correctheid

Ik gebruik geen 
grammaticaal 
correcte zinnen doordat 
ik nog elementaire 
fouten maak in de tijd 
(tegenwoordige tijd, 
verleden tijd et cetera) 
en bijvoorbeeld de 
zinsvolgorde.

Ik gebruik te weinig 
grammaticaal correcte 
zinnen maar ik beheers 
redelijk de 
grammaticale basis 
(zoals de vervoeging 
in de tegenwoordige 
tijd, de verleden tijd, 
zinsvolgorde). Er zitten 
bijvoorbeeld nog 
fouten in de onregel-
matige vormen.

Ik gebruik een redelijk 
aantal grammaticaal 
correcte zinnen. De 
meeste bekende werk-
woorden vervoeg ik 
goed. Af en toe 
gebruik ik een 
verkeerde werkwoords-
vorm (in de voltooide 
tijd, verleden tijd) of 
klopt mijn zinsvolgorde 
niet.

Coherentie en 
interactie 
(gespreksvoering)

Ik gebruik nog weinig 
hele zinnen. Ik gebruik 
vaak ‘en’ om mijn zinnen 
te verbinden. Ik geef 
antwoord op 
eenvoudige vragen.

Ik verbind zinnen vaak 
met ‘en’, ‘maar’, ‘want/
omdat’.

Ik gebruik bijna altijd 
hele zinnen met een 
goede samenhang. Ik 
ken meer voegwoorden 
(‘toen’, ‘daarentegen’, 
‘vervolgens’, ‘zoals’, 
‘eerst’, ‘daarna’ et cetera).
Ik herhaal soms wat 
mijn gesprekspartner 
zei om te controleren of 
ik hem begrepen heb.
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Titel 
XVIII.  Marokkoreis deel 2

Niveau ERK
B1

Vaardigheid 
Gesprekken voeren:
- informele gesprekken

(kan gevoelens uiten en op gevoelens van anderen 
reageren);

- zaken regelen
(kan zijn/haar mening geven en voorstellen doen met 
betrekking tot het oplossen van problemen en het 
nemen van praktische beslissingen; kan overweg met 
voorspelbare situaties die zich kunnen voordoen 
tijdens een reis);

- informatie uitwisselen
(kan eenvoudige feitelijke informatie achterhalen en 
doorgeven).

Duur
2 à 3
Lesuren

Engels
Frans
Duits
Spaans

Eindproduct 
Drie mondelinge dialogen die deel uitmaken van een toneelstuk.

Tussenproducten
1) een woordenweb met woorden die nodig zijn voor dialoog 1 tot en met 3,
2) drie uitgeschreven dialoogjes.

Situatie/thema
Situatie 1:
Jij (toerist 1) en je reisgenoot (toerist 
2. komen rond lunchtijd aan in het 
hotel in Merzouga (Sahara). Het is 
snikheet. Jullie hebben gereserveerd 
voor twee nachten. Jullie checken in 
bij de receptie. De receptionist vraagt 
om jullie paspoorten, geeft jullie de 
sleutel en geeft inlichtingen over de 
ontbijttijden. Daarna gaan jullie naar 
jullie kamer.

Situatie 2: 
Jullie gaan terug naar de receptie 
want jullie hebben klachten. De recep-
tionist wil jullie graag helpen. Hij/zij 
loopt mee en lost alle problemen op. 

Situatie 3:
Toerist 2 vraagt aan de receptionist of 
zij kunnen lunchen in het hotel. De re-
ceptionist vertelt dat de kok vandaag 
meerdere menu’s heeft bestaande uit 
drie gangen: een voorgerecht (soep), 
een hoofdgerecht en een nagerecht. 
Hij laat de kaart zien en hij beveelt ook 
een gerecht aan. 

Stappenplan
1. Vorm een groepje van drie personen: een persoon is de actieve, 
energieke toerist, een persoon is de luie, prikkelbare toerist en de 
derde persoon is de receptionist van het hotel.
2. Van elke situatie maak je eerst met zijn drieën een woordenweb 
van woorden die je denkt nodig te hebben voor je dialoog.
3. Van elke situatie schrijf je een dialoog uit in de vreemde taal. Je 
mag zelf bepalen wat je schrijft zolang de beschreven situatie van 
toepassing is op je dialoog. 

Let op: verwerk het onderstaande in je dialoogjes
A. Je hebt met verschillende karakters te maken. Probeer deze ook 
echt tot expressie te laten komen.
B. Situatie 1: Het is snikheet en dat laten jullie ook duidelijk mer-
ken.
C. Situatie 2: Toerist 1 vertelt dat de airco het niet doet en dat er 
geen handdoeken zijn. Bovendien doet de lift het niet. Toerist 1 
is boos, maar kalmeert snel door geruststelling van de dienstbare 
receptionist. 
Toerist 2 wil een grotere kamer op de begane grond in plaats van 
op de derde etage. Hij/zij heeft claustrofobie. Toerist 2 krijgt een 
bijzondere oplossing aangeboden door de receptionist. Deze 
bedenk je zelf.
D. Situatie 3: Toerist 1 wil per se een hoofdgerecht met een Tajine 
eten en die kun je alleen maar met zijn tweeën eten. Toerist 2 is 
een kieskeurige eter. Hij houdt niet van (kikker)erwten en niet van 
selderij. 
Bekijk de site hieronder met de verschillende menu’s. Zoek uit 
wat toerist 1 en 2 kunnen eten als voorgerecht, hoofdgerecht en 
nagerecht. 
De receptionist die een gerecht aanbeveelt vertelt ook waar het 
uit bestaat.
E. Vergeet niet in elke situatie te begroeten en afscheid te nemen.

Taak
Deel 2 van een toneelstuk voorbereiden. Toneelstuk is gebaseerd op een reis naar Marokko.
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Titel 
XVIII.  Marokkoreis deel 2 (vervolg)

Rolverdeling
1) toerist 1 is een actief, energiek persoon die van regelen houdt en positief ingesteld is; 
2) toerist 2 is een persoon die lui, prikkelbaar, pessimistisch, snel moe en ziekelijk is;
3) de receptionist van het hotel is beleefd, geduldig, diplomatiek en dienstbaar.

Evaluatie
1) Heb je een groepje van drie personen gevormd en rollen verdeeld?
2) Hebben jullie van elke situatie een woordenweb gemaakt van woorden die je gaat gebruiken maar nog 
niet kent? (Denk bij zelfstandig naamwoorden aan lidwoorden.)
3) Hebben jullie de drie dialoogjes uitgeschreven in de vreemde taal?
4) Hebben jullie stap A tot en met E (stappenplan) helemaal verwerkt in jullie dialogen?
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Titel 
XIX.  Marokkoreis deel 3

Niveau ERK
B1

Vaardigheid 
Gesprekken voeren:
- informele gesprekken

(kan gevoelens uiten en op gevoelens van anderen 
reageren);

- zaken regelen
(kan zijn/haar mening geven en voorstellen doen 
met betrekking tot het oplossen van problemen en 
het nemen van praktische beslissingen; kan overweg 
met voorspelbare situaties die zich kunnen voordoen 
tijdens een reis);

- informatie uitwisselen
(kan eenvoudige feitelijke informatie achterhalen en 
doorgeven).

Duur
2 à 3 
Lesuren

Engels
Frans
Duits
Spaans

Eindproduct 
Drie mondelinge dialogen die deel uitmaken van een toneelstuk

Tussenproducten
1) een woordenweb met woorden die nodig zijn voor dialoog 1 tot en met 3,
2) drie uitgeschreven dialoogjes.

Situatie/thema
Situatie 1:
Jullie (toerist 1 en 2) zitten aan het 
ontbijt. Jullie vragen aan elkaar hoe 
de afgelopen nacht is geweest. Jullie 
willen die dag iets gaan ondernemen. 
Toevallig is er een kamelenverhuurder 
in het hotel aanwezig. Hij geeft inlich-
tingen over twee excursies.

Situatie 2:
Jullie hebben een van de twee excur-
sies uitgekozen. Jullie hebben de prijs 
gevraagd maar jullie vinden het te 
duur. Het onderhandelen begint.

Situatie 3: 
De kamelenverhuurder vertelt waar 
jullie hoe laat moeten zijn. Toerist 2 
wil weten wat er meegenomen moet 
worden voor de excursie. 

Stappenplan
1. Vorm een groepje van drie personen: een persoon is de actieve, 
energieke toerist, een persoon is de luie, prikkelbare toerist en de 
derde persoon is de kamelenverhuurder van het hotel.
2. Van elke situatie maak je eerst met zijn drieën een woordenweb 
van woorden die je denkt nodig te hebben voor je dialoog.
3. Van elke situatie schrijf je een dialoog uit in de vreemde taal. Je 
mag zelf bepalen wat je schrijft zolang de beschreven situatie van 
toepassing is op je dialoog. 

Let op: verwerk onderstaande in je dialoogjes
A. Je hebt met verschillende karakters te maken. Probeer deze ook 
echt tot expressie te laten komen.
B. Situatie 1: toerist 1 heeft slecht geslapen omdat het zo warm 
is. Toerist 2 heeft ook slecht geslapen. Bedenk zelf een reden 
waarom toerist 2 slecht geslapen heeft. 
Bedenk zelf twee excursies aan de hand van onderstaande web-
sites. In ieder geval zit er een overnachting in (in de woestijn) en 
een kamelentocht. 
C. Situatie 2: het onderhandelen dient langzaam te gaan. Over en 
weer worden tarieven genoemd. Toerist 1 geeft zeker niet meteen 
toe. Uiteindelijk komen toerist 1 en de kamelenverhuurder tot een 
eindprijs.
D Situatie 3: Toerist 1 verheugt zich op de komende nacht in de 
woestijn. Hij/zij laat dat merken. Hij geeft ook een reden waarom 
hij/zij zich zo erop verheugt. Bedenk deze reden zelf. Toerist 2 wil 
meer informatie hebben over de voorzieningen in de nomaden-
tent. Zo vraagt hij/zij of er een badkamer is in de nomadentent. 
Dit vindt de kamelenverhuurder een komische vraag! Bedenk zelf 
nog een vraag die toerist 2 heeft voor de kamelenverhuurder.
De kamelenverhuurder geeft jullie drie tips voor het meenemen 
van dingen voor tijdens de excursie: een met betrekking tot de 
wind en het zand, een met betrekking tot de zon en een met 
betrekking tot  het slapen. Zie hiervoor de site hieronder.
E. Vergeet niet in elke situatie te begroeten en afscheid te nemen.

Taak
Deel 3 van een toneelstuk voorbereiden. Toneelstuk is gebaseerd op een reis naar Marokko.
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Titel 
XIX.  Marokkoreis deel 3 (vervolg)

Rolverdeling
Drie rollen:
1) toerist 1 is een actief, energiek persoon die van regelen houdt en positief ingesteld is; 
2) toerist 2 is een persoon die lui, prikkelbaar, pessimistisch, snel moe en ziekelijk is;
3) de kamelenverhuurder van het hotel: is een charmeur, is beleefd, geduldig, diplomatiek en dienstbaar. 

Evaluatie
1) Heb je een groepje van drie personen gevormd en rollen verdeeld?
2) Hebben jullie van elke situatie een woordenweb gemaakt van woorden die je gaat gebruiken maar nog 
niet kent? (Denk bij zelfstandig naamwoorden aan lidwoorden.)
3) Hebben jullie de drie dialoogjes uitgeschreven in de vreemde taal?
4) Hebben jullie stap A tot en met E (stappenplan) helemaal verwerkt in jullie dialogen?
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Hoofdstuk 5  Taalspelletjes
Deze taalspelletjes oefenen met vocabulaire en grammaticaregels waarbij het de bedoeling is dat de leerling 
erachter komt of hij/zij deze woorden en regels al goed kan gebruiken.

Een aantal van de volgende taalspelletjes is eerder gepubliceerd in de publicatie:
© CPS Echt wél: Talen BBL! - M. Neppelenbroek, Hervion College Den Bosch. 

5.1 Ren je rot (vocabulaire)
De docent heeft een stopwatch en geeft de leerlingen in wisselende samenstellingen de opdracht binnen twee 
minuten zoveel mogelijk woorden in het Engels over een bepaald thema op te noemen.
De samenstellingen:
	 l  jongens tegen de meisjes,
	 l  linkshandig tegen rechtshandig,
	 l  jarig in de eerste helft van het jaar versus jarig in de tweede helft van het jaar,
	 l  blauwogig tegen bruinogig.

5.2 Important numbers in your life (maximaal 10 minuten)
	 l  vorm tweetallen, kies een tijdbewaker,
	 l   schrijf zes getallen op die op jou van toepassing zijn: bijvoorbeeld aantal broers en zussen, postcode,            

huisnummer, verjaardagsdatum, et cetera,
	 l   probeer te raden van elkaar in het Engels waar de nummers voor staan, als volgt:

A: “What are your numbers?”
B:
3
24
395

A: “Does three stand for you brothers and sisters?”
A: “Is 24 your birthday?”

5.3 Bingo (maximaal 10 minuten)
	 l  vorm een groep van vier leerlingen, kies een teamcaptain en een tijdbewaker,
	 l  schrijf drie getallen op tussen 0-10 (mag ook 10-20 en 20-30),
	 l  de teamleider roept getallen tussen 0-10 (of 10-20 en 20-30),
	 l  wie het eerste bingo heeft, wordt teamcaptain.

5.4 Elkaars agenda (maximaal 15 minuten)
	 l  vorm tweetallen,
	 l  pak allebei je agenda,
	 l   beschrijf in het Engels een dag uit je week (welke activiteiten doe je: opstaan, eten, afwassen, naar school, 

sporten, msn’en),
	 l  vraag aan elkaar hoe laat elke activiteit start en eindigt,
	 l  schrijf dit op en sla het op in je taalportfolio.

5.5 Het Hervion-wijsspel (mondeling)
	 l  vorm tweetallen,
	 l  de ene leerling wijst naar een klasgenoot en zegt: “That is Peter”,
	 l  de andere leerling zegt iets over Peter: “He is tall (= lang)”,
	 l  wissel nu van rol,
	 l  benoem elk vijf klasgenoten en twee dingen en eigenschappen.
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5.6 Who am I? (vragen stellen, bevestigen en ontkennen)
Doel: oefenen met het stellen van vragen en het bevestigend of ontkennend antwoorden.
Voorbeeld:
A: “Am I a woman?”
B: “Yes, you are (bevestigend antwoorden)” OF 
B: “No, you are not. (ontkennend antwoorden)”

	 l  vorm een groepje van vier,
	 l  drie van elk viertal bedenken een bekend persoon die jullie allemaal kennen,
	 l  schrijf dit op een post-it briefje en plak dit op het voorhoofd van de vierde persoon (zonder iets te zeggen),
	 l  zorg dat iedereen een briefje op zijn voorhoofd heeft,
	 l   pak een dobbelsteen en gooi. Degene met de hoogste ogen begint met vragen stellen om te raden wie hij/

zij is, bijvoorbeeld: “Am I tall?”, “Am I small?”,
	 l  als het antwoord  ‘no’  is, mag de volgende vragen stellen. Als het antwoord is  ‘yes’  is, mag je doorvragen,
	 l  wie het snelste geraden heeft wie hij is, is de winnaar.

5.7 Oefening bij ‘was/were en korte antwoorden’
Where were you?
	 l  vorm tweetallen,
	 l   kies een plek waar je (zogenaamd) gisteren was. Kies uit: Efteling, New York, Cinema, Swimming Pool, City 

Centre, at home, at school, zoo, jail, London,
	 l  laat je keuze niet aan je partner zien,
	 l  raad waar de ander gisteren was bijvoorbeeld: “Were you at the zoo yesterday?”,
	 l  de ander antwoordt met: “Yes, I was” of “No, I wasn’t”,
	 l  wie het snelst geraden heeft waar de ander was, is de winnaar.

5.8 ‘Find someone who...’
Oefening bij grammaticaonderdeel was/were
Leerlingen lopen door elkaar door de ruimte.
	 l  werk alleen,
	 l   je hebt ten minste één minuut de tijd om iemand te vinden die:
     Was born in the same month as you, was born on the same day of the month as you, 
      Was at the sports club yesterday, was watching TV yesterday, was eating potatoes yesterday, was having a        

shower yesterday.
	 l  begin je vraag met : “Were you ...”,
	 l  je krijgt een punt voor ieder persoon die je op tijd vindt,
	 l  Wie heeft de meeste punten?

Meer taalspelletjes
Deze zijn te vinden via: http://www.eslcafe.com/idea/index.cgi?Games
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Hoofdstuk 6  Talenquests en webquests
Talenquests zijn online taakgerichte opdrachten voor Nederlands en de moderne vreemde talen. Leerlingen 
voeren talenquests uit met behulp van bronnen op internet, maar ook daarbuiten. De taak is zo geformuleerd dat 
leerlingen verschillende leerzame handelingen uitvoeren aan de hand van authentieke bronnen. Daarbij werken 
ze veelal samen, met individuele verantwoordelijkheid voor het te bereiken eindresultaat. 

Afhankelijk van voorkeuren, talenten en motivatie worden de taken onderling verdeeld. Bovendien wordt 
idealiter in een talenquest ook ruimte gelaten voor eigen keuze en inbreng van de leerling, zodat de taak 
aantrekkelijker wordt en leerlingen er langer aan willen  ‘handelen’  en er - waarschijnlijk - meer van leren. 
Afhankelijk van de achtergrond van de individuele leerling kunnen diverse leerroutes opgenomen worden, die 
meer hulp en stapsgewijze begeleiding bieden.

Het productgerichte van talenquests leidt er vaak toe dat er taal geproduceerd moet worden, mondeling en/of 
schriftelijk. Hierdoor zijn er veel talenquests (en webquests) te vinden waarin mondelinge taalvaardigheid 
geoefend wordt. Enkele voorbeelden zijn:

Talenquest en taal ERK-niveau Mondelinge taalvaardigheden

Grenzenlos (Duits)
http://www.cps.nl/talencentrum 
> thema’s > internationalisering 
> intercultureel onderwijs > Re-
sultaten: website & talenquests > 
Sans frontières

A2/B1 	 l   zichzelf voorstellen en iets vertellen over 
zijn/haar familie,

	 l  kennismakingsgesprek,
	 l  interview, 
	 l  presentatie-ervaringen.

Sans Frontières (Frans)

http://www.cps.nl/talencentrum 
> thema’s > internationalisering 
> intercultureel onderwijs > Re-
sultaten: website & talenquests > 
Sans frontières

A2/B1 	 l   zichzelf voorstellen en iets vertellen over 
zijn/haar familie,

	 l  kennismakingsgesprek,
	 l  interview,
	 l  presentatie-ervaringen.

Find the owner (Engels)

http://www.cps.nl/talencentrum 
> talen > Engels > Lesmateriaal > 
Find the owner

A1 	 l   zichzelf voorstellen en iets vertellen over 
zijn/haar hobbies en interesses, dagelijks 
leven (school),

	 l  voorstellen doen voor een uitstapje,
	 l   zichzelf voorstellen presenteren in een 

korte PowerPoint presentatie,
	 l  afscheid nemen.

Meer talenquests en webquests, ook voor hogere ERK-niveaus, zijn te vinden via de volgende sites:
	 l  http://webquest.kennisnet.nl/talenquest/talenquestzoeken
	 l  http://www.webkwestie.nl 
	 l  http://webquest.org 
	 l  http://davindi.kennisnet.nl > zoeken op webquests
	 l  http://www.google.nl > zoeken op ‘webquest + spreken’ / ‘webquest + gespreksvaardigheid’
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Hoofdstuk 7  Projecten
Gespreksvaardigheid is iets wat binnen het tijdsbestek van een les geoefend kan worden. Toch is het zeer goed 
mogelijk en wellicht zelfs effectiever om hier over een langere periode in de vorm van een project mee bezig te 
zijn. Er zijn vele projecten te bedenken en ook al bedacht. De twee meest voorkomende thema’s in dit kader zijn: 
internationalisering en taaldorp. In de volgende paragrafen zal kort ingegaan worden op de mogelijkheden die 
internationalisering en een taaldorp bieden voor gespreksvaardigheid. Uitgebreidere informatie hierover zal in 
toekomstige publicaties verschijnen.

7.1 Internationalisering 
Een van de meest natuurlijke situaties waarin gespreksvaardigheid in de vreemde taal kan worden geoefend 
is uiteraard een situatie van internationalisering. In deze paragraaf zal een overzicht gegeven worden van de 
verschillende mogelijkheden van gespreksvaardigheid in combinatie met internationalisering, variërend van een 
op te sturen video-opname tot een verblijf in een gastgezin in het land van de doeltaal. 
Eerst zal een overzicht gegeven worden van de mogelijke vormen van internationalisering. Daarna zullen de 
verschillende manieren van contact bij internationalisering centraal staan. Als derde worden voorbeelden van 
opdrachten voor spreekvaardigheid en gespreksvaardigheid besproken. De paragraaf zal worden afgesloten met 
de bespreking van de organisatie van internationalisering. 

7.1.1 Verschillende vormen van internationalisering
Om te beginnen maken we onderscheid tussen de verschillende manieren van internationalisering waar een 
school mee kan werken; niet elke school heeft immers de mogelijkheid tot jaarlijkse ‘live’-contacten met sprekers 
van de doeltaal: 
l   Contact op afstand met een partnerschool in het buitenland. In dit geval wordt er alleen via internet contact 

onderhouden en hebben de leerlingen van beide scholen nooit live-contact. Dit is een veelvoorkomende 
vorm van internationalisering. Het wordt tot nu toe meestal vormgegeven in een emailproject. Een voorbeeld 
hiervan is het project ‘The image of the other’33 voor Engels, ‘L’Image’ voor Frans34 of ‘Das Bild’ voor Duits35 . 

l   Een dagje uit naar het land van de doeltaal. Ook dit is een veel voorkomende vorm van internationalisering. 
De leerlingen gaan een dagje naar Düsseldorf of Lille en voeren daar opdrachten uit in de doeltaal36. Bij 
uitzondering zijn er ook wel contacten met een school aldaar, zodat leerlingen samen opdrachten kunnen 
uitvoeren in de doeltaal.

l   Een live-uitwisseling met een andere school tijdens een werkweek of studiereis, ofwel in het land van de 
doeltaal, ofwel in een ander land waar de lingua franca tussen de beide scholen de doeltaal is, zoals Frans in 
Marokko.37

7.1.2 Verschillende manieren van contact bij internationalisering
Zoals gezegd zijn lang niet alle contacten bij internationalisering ‘live’-contacten. Maar ook ‘live’-contacten zijn 
weer onder te verdelen in ‘live’ als het zien en spreken van elkaar op afstand, of het zien en spreken van elkaar ‘in 
het echt’. Zo komen we tot de volgende indeling:
l   Asynchroon contact: de leerlingen spreken of zien elkaar niet direct, maar sturen elkaar berichten die zij 

ingesproken of opgenomen hebben via de voicemailboard, podcast/Skypecast of video (zie 2.5 Digitale 
hulpmiddelen). De leerlingen bekijken en/of beluisteren elkaars berichten en sturen een reactie daarop terug.

l   Real time/synchroon contact: de leerlingen horen en/of zien elkaar via Skype (en webcam) of 
videoconferencing38. Dit is voor de leerlingen natuurlijk een veel leukere manier van contact met leerlingen uit 
een ander land. Hier speelt echter vaak het praktische probleem van de gelijktijdigheid een rol: de leerlingen 

33) Zie voor de docentenhandleiding: http://download.cps.nl/download/Talencentrum/internationalisering/The_Image_Teachers_manual.doc  
34) http://www.esp.uva.nl/Image-FR/ 
35) http://www.goethe.de/ins/pl/lp/prj/bld/dnl/deindex.htm 
36)  Voorbeelden van dergelijke projecten zijn ‘Lessenreeks Dagje uit Frans/Duits’: 

http://download.cps.nl/download/Talencentrum/talenBBL/taken/27.Lessenreeks_dagje_uit_Frans.doc (voor Duits, vervang Frans door 
Duits).

37) Een voorbeeldprogramma van een dergelijke reis is te vinden op: 
http://download.cps.nl/download/Talencentrum/intercultureelonderwijs/  Default.htm > opdrachtenboekje Marokkoreis.

38) Voor meer informatie over videoconferencing zie www.cps.nl/talencentrum > thema’s > internationalisering > videoconferencing.
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moeten op precies hetzelfde (les)uur achter de computer zitten om met elkaar te kunnen praten. Is dit 
praktische probleem echter op te lossen, dan is dit een van de effectiefste manieren om gespreksvaardigheid 
te oefenen. De leerlingen met wie dit contact plaats heeft kunnen de doeltaal als moedertaal hebben, of het 
Nederlands als doeltaal zoals in de zogenaamde e-tandemprojecten39.

l   Live-uitwisseling: de leerlingen gaan voor een week of langer met de klas naar het land van de doeltaal 
of een ander land waar men ook de doeltaal spreekt. Soms is dit laatste effectiever, aangezien men dan 
gedwongen is de gemeenschappelijke doeltaal te spreken zonder dat men terug kan vallen op een andere 
gemeenschappelijke taal(Wat bijvoorbeeld wel voorkomt bij uitwisselingen met Frankrijk: de leerlingen uit 
beide landen spreken ook Engels.) 

7.1.3 Spreekvaardigheid
Zoals gezegd, wordt in het ERK onderscheid gemaakt tussen spreekvaardigheid en gespreksvaardigheid. Voor 
de duidelijkheid wordt dit onderscheid ook hier gemaakt. Daarmee wordt gelijk duidelijk dat er (zeker op niveau 
A1-A2) maar weinig internationaliseringsituaties zijn waarin er sprake kan zijn van spreekvaardigheid in de zin 
van ‘monologen’:
l   De leerlingen kunnen, ofwel live, ofwel opgenomen op video of mp3/podcast, een presentatie geven: op 

niveau A1-A2 gaat het dan om ‘je voorstellen’ en ‘je directe omgeving beschrijven’. Dit is een opdracht die goed 
uit te voeren is als voorbereiding op een uitwisseling, in een asynchrone situatie dus. 

l   De leerlingen kunnen bij een echte uitwisseling een van de volgende opdrachten uitvoeren (niveau A1-A2): 
          u  een programma bekendmaken,
          u  een groepsindeling bekendmaken,
          u  een welkomst- en dank-‘speech’ uitspreken.

7.1.4 Gespreksvaardigheid 
De meest voorkomende situaties bij internationaliseringprojecten zijn logischerwijs situaties van 
gespreksvaardigheid, die vrijwel alleen mogelijk zijn in synchroon en/of live-contact.
l  Synchroon contact:
De volgende taalhandelingen komen het meest voor als onderdeel van de can do-statements op niveau A1-A2 

als leerlingen via Skype of videoconferencing contact met elkaar leggen:
          u  je voorstellen en reageren,
          u  de tijd vragen,
          u  vragen naar leeftijd,
          u  vertellen waar je vandaan komt,
          u  vertellen over jezelf en je omgeving.
 l  Live-contact: 
Bij live-contact kan er nog onderscheid gemaakt worden tussen taalhandelingen die nodig zijn bij het slechts een 
dagje bezoeken van een stad in het buitenland:
          u  de weg vragen,
          u  jezelf redden in het openbaar vervoer,
          u  iets bestellen en betalen,
          u  de tijd vragen,
          u  zeggen waar je vandaan komt,
          u  een souvenir of kaartje kopen voor de docent of familie,
          u   opdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld groente op de markt/in de winkel kopen en de marktkoopman/

winkelbediende interviewen. 
en vaardigheden die nodig zijn bij een daadwerkelijke uitwisseling met een school gedurende een week:

39) Voor meer informatie over e-tandemprojecten en andere partnerprojecten, kijk op de website van het Europees Platform: 
http://www.europeesplatform.nl
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          u  je voorstellen en reageren,
          u  vertellen over jezelf en je familie,
          u  vertellen over je omgeving,
          u  vragen naar leeftijd,
          u  vertellen waar je vandaan komt,
          u  alledaagse gesprekjes voeren (‘hoe gaat het’, ‘wat gaan we vandaag doen’, ‘wat eten we’),
          u  de weg vragen,
          u  iets redden in het openbaar vervoer,
          u  iets bestellen en betalen,
          u  de tijd vragen,
          u  kunnen zeggen waar je logeert,
          u  een souvenir of kaartje kopen voor je ouders.

7.1.5 Organisatie van internationalisering
Het voert hier nu te ver om een volledige beschrijving te geven van de opzet en onderdelen van een 
internationaliseringproject met het oog op de bevordering van de gespreksvaardigheid van leerlingen.40 
Hieronder zal wel een aantal aandachtspunten op een rijtje gezet worden, waaraan aandacht besteed zou 
moeten worden bij in het bijzonder de langere uitwisselingsmomenten; die zijn namelijk vaak niet in eerste 
instantie gericht op het bevorderen van de gespreksvaardigheid, maar wel uitermate geschikt als oefensituatie 
hiervoor. Er zal echter wel de nodige voorbereiding aan vooraf moeten gaan, wil deze oefensituatie op het 
‘moment suprème’ tot zijn recht komen. Te denken valt aan de volgende zaken:

1.   Leerlingen zullen zich op een bepaald moment moeten kunnen voorstellen in de doeltaal en 
eventueel het een en ander moeten kunnen vertellen over zichzelf en hun familie. Dit kan reeds op 
school voorbereid worden door bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie of een fotoschrift met 
aantekeningen in de doeltaal te maken als geheugensteuntje (zeker als het taalniveau van de leerlingen 
niet boven A2 uitkomt). 

2.   Leerlingen zullen in het buitenland waarschijnlijk bepaalde interviews moeten afnemen. De vragen 
daarvoor kunnen ze reeds op school voorbereiden. Afhankelijk van wie ze gaan interviewen, kunnen ze 
al bepaalde vragen bedenken (over familie, huis, hobby’s, school, werk et cetera).

3.   Leerlingen kunnen voor vertrek in groepjes al een presentatie over hun eigen land en/of stad 
voorbereiden, eventueel met behulp van toeristische websites in de doeltaal.

4.   Om leerlingen een geheugensteuntje te geven bij hun gesprekken en presentaties in het buitenland 
kunnen ze op school ‘spiekkaarten’ maken met de meest voorkomende uitdrukkingen en vragen.

5.   Als leerlingen een klas in het buitenland bezoeken die ook weer een tegenbezoek aan Nederland 
zal afleggen, dan kunnen de leerlingen in gemengde groepjes een programma maken voor dit 
tegenbezoek. Alle groepjes presenteren hun programma en het beste programma wordt uitgevoerd. 

6.   Om vast te kunnen leggen wat de leerlingen daadwerkelijk presteren tijdens hun uitwisseling (al dan 
niet ‘live’), is het noodzakelijk dat de leerlingen van tevoren oefenen met het maken van video- en/of 
mp3-opnames van hun gesprekken. Deze moeten zij na opname bij hun docent inleveren.

7.   Het is goed mogelijk om leerlingen na terugkomst van de uitwisseling nog te laten werken aan hun 
gespreksvaardigheid. Dit kan in de vorm van een gesproken verslag (podcast of videoverslag) van hun 
belevenissen, een gesproken commentaar bij een fotoreportage et cetera. Ook is het zinvol om de 
leerlingen een evaluatie te laten schrijven of (in dit geval) te laten inspreken in de doeltaal. 

Meer informatie over internationalisering in het algemeen en mogelijke projecten en voorbeelden kunt u vinden 
op de website van CPS Talencentrum: www.cps.nl/talencentrum > thema’s > internationalisering.

40)  Eind 2009/begin 2010 zal bij CPS een publicatie uitkomen over internationalisering en het ERK, waarin ruim aandacht besteed zal worden 
aan de rol van gespreksvaardigheid bij internationalisering. 
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7.2 Taaldorp 

7.2.1 Wat is een taaldorp?
Een taaldorp is een nagebouwd Engels/Frans/Duits/Spaans/et cetera dorp, waar leerlingen doorheen moeten 
lopen en allerlei gesproken opdrachten moeten uitvoeren. In het dorp bevinden zich bijvoorbeeld een 
restaurant, een postkantoor en een bakker. Door middel van tafels met daarachter decors worden deze locaties 
uitgebeeld. Op deze locaties bevinden zich gesprekspartners voor de leerlingen die alleen in de doeltaal met hen 
(mogen) spreken; dat kunnen native speakers zijn, talendocenten, studenten van een van de lerarenopleidingen 
mvt of andere docenten. Bij binnenkomst in het taaldorp komen de leerlingen bij het gemeentehuis waar 
ze een paspoort krijgen met daarin allerlei opdrachten: ‘Bestel een vegetarische maaltijd in het restaurant.’ 
‘Vraag de weg bij het VVV-kantoor.’ Of: ‘Doe aangifte bij de politie van diefstal van je tas.’ Van tevoren hebben 
de leerlingen al met verschillende situaties geoefend en zijn zij geïnformeerd welke woordenschat zij moeten/
kunnen voorbereiden. Zij weten echter niet welke opdrachten ze uiteindelijk krijgen. De gesprekspartners van de 
leerlingen die op de locaties staan, beoordelen iedere leerling en noteren deze beoordeling in het paspoort. Als 
de leerling alle opdrachten heeft gedaan, levert hij het paspoort weer in. 
Een taaldorp is uit te voeren op alle taalniveaus, dus ook op de lagere niveaus (A1-A2). Alles hangt af van de 
soort opdrachten die de leerlingen moeten uitvoeren en de hoeveelheid ondersteuning die zij hierbij krijgen. In 
het project ‘Talencircus’41 is het zelfs gelukt om leerlingen die slechts één ochtend les gekregen hadden in een 
van de nieuwe schooltalen (Arabisch, Italiaans, Russisch, Spaans of Turks) een aantal opdrachten, zij het met een 
spiekkaart bij de hand, uit te laten voeren in het talencircus dat opgesteld was voor dit doel. 

7.2.2 Organisatie van een taaldorp
Bij de organisatie van een taaldorp gaat het om twee dingen:
l  De praktische organisatie: 

Er moet een grote ruimte beschikbaar zijn waar het taaldorp gehouden kan worden (een aula of kantine), er 
moeten decorstukken zijn voor de verschillende locaties (deze kunnen eventueel in samenwerking met CKV 
gemaakt of anders geleend/gehuurd worden42), er moeten paspoorten met opdrachten gemaakt worden, er 
moeten sprekers geregeld worden et cetera.

l  De inhoudelijke organisatie:
De belangrijkste vraag voor de docent is welke opdrachten je door de leerlingen wilt laten uitvoeren in 
het taaldorp en van welk (ERK-)niveau die opdrachten moeten zijn. Het niveau bepaalt namelijk meteen 
de mogelijke beoordelingscriteria (zie Taalprofielen). Worden de opdrachten op niveau A1 uitgevoerd en 
beoordeeld, dan is bijvoorbeeld een correcte vervoeging van het werkwoord van veel minder belang dan op 
niveau B2.
Een andere beslissing die genomen moet worden is of het taaldorp bedoeld is als een oefensituatie dan wel als 
een afsluiting van een periode (een toetssituatie). Dit is van invloed op de voorbereidingen in de voorafgaande 
lessen. Er kan aangesloten worden bij de thema’s en taalgebruikssituaties uit de methode, waarbij het taaldorp 
een van de oefensituaties is (en beoordeling dus niet zo zwaar hoeft te wegen) of waarbij het taaldorp de 
afsluitende toetsing vormt van de reeds geoefende taalgebruikssituaties (en de beoordeling als een cijfer 
geldt).  

Er zijn al vele voorbeelden ontwikkeld van taaldorpen, al dan niet helemaal uitgewerkt met een draaiboek. 
Deze voorbeelden zijn te vinden via internet en op de website van CPS Talencentrum: www.cps.nl/talencentrum 
> thema’s > gespreksvaardigheid > bronnen > Taaldorp. Bij het Expertisecentrum mvt is de publicatie Een 
taaldorp spreekt niet vanzelf 43 verschenen rond de organisatie van een taaldorp, de invoering daarvan in het 
schoolcurriculum en de opbouw van de voorafgaande didactische lijn.

41)  Voor meer informatie over project ‘Talencircus’ kunt u contact opnemen met Judith Richters: j.richters@cps.nl of 06-29032886.
42)  Het is mogelijk om een taaldorp op locatie te huren: de Educatieve Hogeschool van Amsterdam organiseert mobiele taaldorpen en                                

Fred Hoo Sam Sooi verhuurt taaldorpdecors.
43) De publicatie ‘Een taaldorp spreekt niet vanzelf’ is gratis op te vragen bij expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl of te downloaden via:
     https://www.surfgroepen.nl/sites/expertisecentrum-mvt/Shared%20Documents/Taaldorp/Een%20Taaldorp%20spreekt%20niet%20vanzelf.pdf 
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7.2.3 Voor- en nadelen van een taaldorp en enkele tips
l   Het grote voordeel van een taaldorp is uiteraard dat leerlingen in de gelegenheid zijn in een redelijk 

authentieke situatie hun spreekvaardigheid te oefenen met een spreker van de doeltaal. Door met iemand 
anders dan de eigen docent te spreken, ontdekt de leerling wat hij wel en niet kan zeggen in de vreemde taal 
en wat hij nog moet leren. 

l   Deze situatie kan tegelijkertijd ook het tegenovergestelde effect hebben: de leerling wordt geremd doordat 
hij de gesprekspartner niet kent en niet weet wat hij moet zeggen. In de voorbereiding zal dus veel aandacht 
moeten zijn voor (alle) mogelijke reacties van de gesprekspartner en moet er niet teveel geoefend worden met 
alleen maar ‘standaarddialoogjes’. Aan de andere kant moet de gesprekspartner, zeker als het om de lagere 
niveaus gaat, goed geïnstrueerd worden om niet te moeilijk en te gevarieerd taalgebruik te hanteren, en om 
veel te herhalen. 

l   Een ander voordeel van een taaldorp is dat de leerling in deze min of meer ‘spontane’ situatie van meer dan 
alleen zijn spreekvaardigheid gebruik kan maken bij het overbrengen van zijn boodschap. Het gebruiken 
van non-verbale communicatie kan aanzienlijk bijdragen aan het begrip over en weer. Dit is in meer 
voorgestructureerde situaties veel minder mogelijk. 

l   Om ervoor te zorgen dat de zenuwen bij de leerlingen niet een te grote rol gaan spelen, moet het taaldorp 
vooral als een leuke gebeurtenis gepresenteerd worden en niet zozeer als een ‘toets’. Dit kan door er ook een 
klein wedstrijdje in te verwerken, bijvoorbeeld door tussentijdse opdrachten in de vorm van cultuurvragen op 
te nemen in het paspoort. Die kunnen de leerlingen beantwoorden op de momenten dat ze voor een volgende 
locatie moeten wachten. Wie de meeste vragen goed heeft, wint bijvoorbeeld een CD in de doeltaal.   

l   Voor leerlingen die nog op de lagere niveaus zitten, is het wellicht handiger om hen twee aan twee de 
opdrachten uit te laten voeren. Houd hier dan wel rekening mee bij het maken van de opdrachten: die moeten 
zo opgesteld zijn dat beide leerlingen aan het gesprek deel moeten nemen. Ze mogen elkaar wel helpen. 

l   Een andere manier om leerlingen die het nog moeilijk vinden zelfstandig te spreken te ondersteunen is het 
gebruik van ‘spiekkaarten’. Op deze kaarten staan dan een aantal veel voorkomende uitdrukkingen. De kaarten 
moeten dan niet per situatie/locatie, maar meer voor algemene situaties (begroeten, bedanken, herhaling 
vragen et cetera) worden uitgewerkt. Op die manier kunnen de leerlingen telkens weer even op weg geholpen 
worden. Het is het beste deze spiekkaarten door de leerlingen zelf te laten maken: hierdoor moeten ze zelf 
nadenken welke uitdrukkingen ze het meeste nodig hebben en gebruiken. Door het opschrijven van deze 
uitdrukkingen leren ze deze daarnaast wellicht al voor een deel. 
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Hoofdstuk 8  Toetsen en beoordelen
Het toetsen en beoordelen van gespreksvaardigheid is organisatorisch en inhoudelijk een vrij complexe 
aangelegenheid. In dit hoofdstuk wordt hiervoor een aantal suggesties gedaan. 

8.1 Waarom en hoe toets je gespreksvaardigheid 
Het is zinvol gespreksvaardigheid te toetsen, omdat dit een belangrijke invloed heeft op het onderwijs (terugslag- 
effect). Door te toetsen is de kans groter dat spreken (monologen en presentaties) en gesprekken voeren een 
plaats krijgen in het onderwijsprogramma en regelmatig geoefend worden. Onder het toetsen van 
gespreksvaardigheid verstaan wij in deze publicatie het toetsen van succesvolle mondelinge interactie in de 
vreemde taal, zowel productief als receptief. Vanuit de taakgebaseerde benadering van taalleren (Westhoff, 
2002) bezien, wordt gespreksvaardigheid getoetst op een communicatieve manier aan de hand van realistische 
taaltaken. De toets sluit zoveel mogelijk aan bij de situaties waarin taalleerlingen zich in de werkelijkheid zullen 
bevinden. Het is dan ook van belang om toetstaken te kiezen of te ontwikkelen die een representatieve 
afspiegeling zijn van de taken die taalleerlingen moeten kunnen uitvoeren. De taken moeten de werkelijke 
mondelinge vaardigheden van de taalleerling ontlokken en valide en betrouwbaar beoordeeld kunnen worden.

Criteria voor het ontwikkelen van gespreksvaardigheidtoetsen
l   De toets moet valide zijn (meten wat hij behoort te meten): in dit geval moet het een realistische taak zijn 

waarin de leerling een gesprek voert of een presentatie houdt.
l   De toets moet betrouwbaar zijn: dit houdt in dat de toetsopdracht steeds tot betrouwbaar resultaat zou      

moeten leiden ongeacht het moment van afname en dat de toets eenduidig beoordeeld zou moeten worden 
(door dezelfde docentbeoordelaar en door verschillende docentbeoordelaars). 

l   De toets moet objectief zijn: dit houdt in dat de toets steeds tot dezelfde score leidt, ongeacht degene die       
nakijkt/scoort/beoordeelt. Dit kan bewerktstelligd worden door gebruik te maken van beoordelingsrichtlijnen. 
Dit is vooral bij enigszins open taken zoals gespreksvaardigheidstaken van belang.

l   De toets moet gebaseerd zijn op de leerdoelen: dit wil zeggen dat de specificaties van het ERK en de kerndoelen 
en eindtermen als uitgangspunt genomen moeten worden voor het maken van de toetstaken.

l   De toets moet relevant zijn voor het beoogde en gewenste resultaat.
l   De toets moet aansluiten bij de oefensituatie: dit wil zeggen dat leerlingen vertrouwd moeten zijn met de 

toetsvorm voor ze de toets maken.
l   De toets moet aansluiten bij de doelsituatie: dit wil zeggen dat de toets datgene toetst wat leerlingen in diverse 

levensechte situaties zullen moeten kunnen produceren.

Andere richtlijnen die mee kunnen spelen zijn:
l   Het praktische karakter van de toets: is de toets gemakkelijk, flexibel af te nemen en na te kijken gezien het doel 

van de toets?
l   Overdraagbaarheid van de resultaten: is de toets door andere docenten af te nemen?

Advies bij het plannen en uitvoeren van mondelinge toetsen:
l   De mondelinge toets moet zo lang mogelijk zijn, afhankelijk van het toetsdoel.
l   Plan eerst van welke mondelinge vaardigheden je beheersing wilt zien in je toets en kies dan een daarbij 

passende mondelinge toetstaak of een combinatie van taken. Kies een variatie aan soorten toetstaken zodat je 
een evenwichtig beeld krijgt.

l   Plan de toets goed en schrijf eventueel een korte opsomming van de te volgen aanpak. Dit is ook handig voor 
collega’s.

l   Zorg voor veel verschillende startmomenten in de toets, bijvoorbeeld door verschillende toetsformats te kiezen, 
door samen met een collega te toetsen, of door genoeg verschillende items op te nemen. Besteed niet te veel 
aandacht aan fouten of het vastlopen van een gesprek.

l   Neem interviews met z’n tweeën af. Train de interviewers van te voren door gebruik te maken van video’s van 
goede interviews (en maak gebruik van een stappenplan).

l   Voer de toetsgesprekken, als dit kan,  uit in geluidsarme lokalen met goede akoestiek en goed werkende        
opnamefaciliteiten (bijvoorbeeld digitale opname-apparatuur met microfoon).
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l   Stel de leerling(en) op zijn (/hun) gemak. Zorg dat de eerste minuten van een gesprek goed passen bij het niveau 
van vrijwel alle leerlingen. Maak op niet-zichtbare wijze beoordelingsaantekeningen tijdens de gesprekken met 
leerlingen, maar positioneer de beoordelaar uit het zicht (schuin achter de leerling/-en).

l   Houd de eigen gespreksbijdrage zo kort mogelijk.
Meer informatie kun je vinden bij: http://www.jasonbeale.com/essaypages/assessment.html

8.2 Het organiseren van het toetsen van gespreksvaardigheid
Gespreksvaardigheid toetsen is een tijdrovende bezigheid. Zeker als de docent elke leerling afzonderlijk wil 
beoordelen. Toetsmomenten om de voortgang of de resultaten te beoordelen, worden daarom nog wel eens 
overgeslagen.
Onderstaand schema bevat suggesties om het toetsen efficiënt te organiseren. 

Wie? Voordelen Nadelen

2 docenten - 1 leerling 	 l  objectieve beoordeling,
	 l  gefundeerde beoordeling.

	 l  veel lesuitval,
	 l  veel spanning voor leerling.

1 docent - 1 leerling 	 l  ontspannen sfeer,
	 l   leerling, docent bekend 

met elkaar en met wijze van 
toetsing.

	 l  relatief veel lesuitval,
	 l   leerling, docent bekend met 

elkaar,
	 l  subjectieve beoordeling.

1 docent - 2 leerlingen
 

	 l  relatief weinig lesuitval,
	 l  leerlingen op hun gemak.

	 l   vergt veel concentratie van 
docent,

	 l   leerlingen beïnvloed door 
elkaar.

1 docent - 3 of meer leerlingen 	 l  weinig lesuitval,
	 l  leerlingen op hun gemak,
	 l   leerlingen beïnvloed door 

elkaar.

	 l   vergt zeer veel concentratie 
van docent.

2 docenten - 3 leerlingen 	 l  weinig lesuitval,
	 l  leerlingen op hun gemak,
	 l   leerlingen beïnvloed door 

elkaar,
	 l   leerlingen bevragen elkaar, 

docenten beoordelen,
	 l  objectieve beoordeling.

	 l  meer lesuitval.

2 docenten -
4 of meer leerlingen

	 l  zeer weinig lesuitval,
	 l  anonimiteit voor leerlingen.

	 l   vergt veel concentratie van 
docenten.

Wat zoal op niveau A1 en A2 getoetst (kan) worden, staat in deze brochure te lezen op bladzijde 10 en 12, onder 
‘tekstkenmerken productief’. Het gaat dan om:
- woordenschat en woordgebruik
- grammaticale correctheid
- interactie
- vloeiend spreken
- coherentie
- uitspraak
De docent kan zelf bepalen of hij al deze tekstkenmerken wil beoordelen bij het toetsen of slechts enkele hiervan 
wil (laten) beoordelen. Op welke manier hij dit kan doen, wordt in de volgende paragraaf verder beschreven. 
Merk overigens op dat de eisen die aan grammaticale correctheid worden gesteld op A1 en A2 nog minimaal zijn; 
in feite hoeven leerlingen niet meer te beheersen dan een aantal ‘chuncks’, d.w.z. een aantal vaste, kant en klare, 
ongeanalyseerde brokken taal  van meer dan een woord, zoals  ‘Guten Tag’  of  ‘Qu’est-ce que c’est?’. 
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8.4 Beoordelen van gespreksvaardigheid

Beoordelingsrubrieken44

Taken voor gesprekvaardigheid en spreken kunnen op verschillende manieren beoordeeld worden. Een manier 
die - naast checklists - momenteel sterk in opkomst is, is het werken met beoordelingsrubrieken. Dit zijn 
beschrijvende beoordelingsschema’s die de analyse van producten of leerprocessen ondersteunen (Brookhart, 
1999 in: Moskal, 2000). 

Een beoordelingsrubriek ziet eruit als een matrijs, bestaande uit rijen en kolommen. De rijen corresponderen 
met de dimensies waarop het werk beoordeeld wordt. De kolommen geven het kwaliteitsniveau aan. De cellen 
in de matrijs bevatten beschrijvingen die aangeven waar men naar moet kijken bij elk kwaliteitsniveau. Deze 
omschrijvingen maken duidelijk wat een prestatieniveau kenmerkt (Moelands, Van Weeren, 2003).

Beoordelingsrubrieken kunnen voor verschillende vakken en verschillende doeleinden gebruikt worden. Ze 
worden ingezet om subjectieve (kwaliteits)oordelen te objectiveren. Beoordelingsrubrieken bevatten idealiter 
een beschrijving van de kenmerken waaraan een te beoordelen product of proces per niveau moet voldoen. 
Deze kenmerken verhogen de beoordelaarsbetrouwbaarheid45. Vaardigheidsbeoordeling met beoordelings-
rubrieken kan analytisch gedaan worden: de vaardigheid wordt verdeeld in losse facetten die onafhankelijk van 
elkaar beoordeeld worden met een schaal.

Bij een holistische beoordeling wordt één beoordelingschaal gebruikt om het hele proces of product te 
beoordelen. Alle facetten van de taak worden gecombineerd geëvalueerd. Dit type beoordeling is het meest 
geëigend bij vaardigheidstoetsen om meer algemene alomvattende beoordelingen te geven over de kwaliteit 
van een proces of product. Enige foutmarge is daarbij toegestaan. Zelfs wanneer gekozen wordt voor een 
analytische beoordelingsrubriek, is het mogelijk om een holistische factor in te bouwen. Overlap in criteria is 
dan onvermijdelijk en docenten moeten zich - bij het geven van een cijfer - ervan bewust zijn dat leerlingen 
niet onnodig zwaar gestraft of bevoordeeld worden door extra weging van een criterium. Met holistische 
beoordelingsrubrieken is vaardigheid over het algemeen sneller te ‘scoren’/beoordelen dan met analytische 
beoordelings-rubrieken, omdat de docent het leerlingproduct maar één keer hoeft te bekijken in plaats van 
meerdere keren op 
verschillende aspecten.

Analytische beoordelingsrubrieken worden meestal gebruikt bij taken of toetsen waar een duidelijk omschreven 
resultaat verwacht wordt. Bij een analytische beoordelingsrubriek geeft ieder criterium een aparte score, die 
opgeteld wordt tot een totaalscore. Werken met analytische beoordelingsrubrieken is meer arbeidsintensief, 
omdat het leerlingproduct meerdere keren bekeken moet worden waarbij gelet wordt op andere kenmerken 
of vaardigheden. Ook het opstellen van analytische beoordelingsrubrieken is tijdintensief. De meerwaarde van 
dit type beoordelingsrubriek zit in de specifieke feedback die het zowel leerling als docent geeft. Hiermee is het 
mogelijk om een leerlingprofiel op te stellen van sterke en zwakke punten, zodat leerlinggerichte ontwikkeling 
mogelijk is.

Algemene tegenover taakspecifieke beoordelingsrubrieken
Algemene beoordelingsrubrieken kunnen we goed inzetten om voortgang op een bepaalde vaardigheid 
(gespreksvaardigheid) te meten. Wanneer echter specifieke vaardigheden worden geoefend (mondelinge 
presentatie over een bepaald inhoudelijk thema dat ook gemeten wordt), dan is het raadzaam om een 
taakspecifieke beoordelingsrubriek te ontwikkelen waarin taakspecifieke criteria worden opgenomen. In 
beoordelingsrubrieken kunnen zowel analytische als holistische componenten gecombineerd worden. Zo kan 
één beoordelingsrubriek zowel algemene criteria bevatten voor het beoordelen van mondelinge presentaties 
alsook specifieke criteria voor het beoordelen van vakinhoudelijke kennis.

44) Rubrics maken kan ook online via http://rubistar.4teachers.org/index.php 
45) Beoordelaarsbetrouwbaarheid: kans dat twee onafhankelijke beoordelaars tot eenzelfde beoordeling of score komen (Hughes, 1995).
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Inzetten van beoordelingsrubrieken
Beoordelingsrubrieken kunnen voor allerlei vakken en leerniveaus toegepast worden. De keuze voor het inzetten 
ervan is afhankelijk van het doel van de vaardigheidstoets. Zo zetten we beoordelingsrubrieken vooral in om 
te bepalen in hoeverre leerlingproducten voldoen aan vooraf bepaalde criteria46. Dit kan ook gedaan worden 
door het geven van een gewogen cijfer, maar dit geeft leerlingen zélf weinig inzicht in hoe ze hun vaardigheid 
kunnen verbeteren. Dit laatste is af te lezen aan de niveauomschrijvingen in beoordelingsrubrieken. Juist 
deze kwalitatieve informatie over sterke en zwakke kanten van leerlingen nodigt uit tot het onderzoeken en 
verbeteren van vaardigheden.

Aandachtspunten bij het ontwikkelen van beoordelingsrubrieken 
Passend bij taakeisen, doelen en subdoelen
 l   De beoordelingscriteria moeten passen bij de taakeisen, doelen en subdoelen. We kunnen een lijst maken 

die aangeeft hoe elementen van de taak passen bij de doelen en subdoelen. Deze lijst kunnen we uitbreiden 
met uitleg over hoe beoordelingscriteria aansluiten op (sub)doelen. Beoordelingscriteria die niet direct 
aansluiten bij de taak en de leerdoelen, moeten niet opgenomen worden.

Beoordelingscriteria bevatten gedrag of productkenmerken 
 l   Omdat leergedrag in de hoofden van leerlingen niet waarneembaar is, moet dat mondeling of schriftelijk 

zichtbaar gemaakt worden voor docenten. Beoordelingsrubrieken moeten die mondelinge of schriftelijke 
weergave van het leerproces beoordelen (lees: ófwel gedrag ófwel het product van het interne leerproces 
beoordelen).

Beoordelingsrubrieken begrijpelijk formuleren
 l   Beoordelingsrubrieken geven leerlingen voordat ze met de taak beginnen een heldere beschrijving van 

hetgeen er van hen verwacht wordt. Dit vereist wel duidelijke taal. Leerlingen moeten de beoordelings-
rubrieken kunnen begrijpen. Dit in het bijzonder als ze elkaar en zichzelf beoordelen met de criteria.

Puntenaantal in beoordelingsrubrieken moet kloppen
 l   Indien gebruik gemaakt wordt van punten gekoppeld aan beoordelingscriteria, dan moet het aantal punten 

de weging van het criterium ten opzichte van de andere criteria weerspiegelen en gemotiveerd kunnen 
worden.

Niveaus in beoordelingsrubrieken moeten helder zijn
 l   In beoordelingsrubrieken wordt gebruikgemaakt van schalen. De verschillen tussen de niveaus van de 

gebruikte schaal moeten duidelijk zijn. Te kleine verschillen kunnen leiden tot inconsistente beoordelingen.

Criteria moeten helder en oordeelvrij geformuleerd worden
 l   De beoordelingscriteria moeten helder en oordeelvrij geformuleerd worden, zonder voordeel te geven aan 

een bepaalde groep leerlingen.

Ontwikkelen van beoordelingsrubrieken
 l   Bepaal of een analytische dan wel een holistische beoordelingsrubriek moet worden ingezet. Kiezen we 

voor een analytische rubriek, dan worden de beoordelingsniveaus per criterium beschreven. Dit levert 
feedback op, waarmee leerlingen hun leerproces kunnen bijsturen. Bij holistische beoordelingsrubrieken 
worden de beschrijvingen steeds in samenhang bezien en beschreven in één beoordelingsschema. Dit 
levert een eindoordeel op. Ook van belang zijn de beschikbare tijd, de aard van de taak die beoordeeld 
wordt en de specifieke beoordelingscriteria.

 l   Stel de kwaliteiten vast die leerlingproducten moeten hebben om vaardigheid aan te tonen.
 l   Nadat we het hoogste scoreniveau hebben vastgesteld, kan vervolgens het laagste scoreniveau vastgesteld 

worden, waarin leerlingen maar minimaal begrip van de leerstof laten zien. Hiertussen stellen we een 
middenniveau vast. Afhankelijk van de behoefte kunnen we de verschillende niveaus verder opsplitsen. Dit 

46)  Een dergelijke beoordeling is criteriumgericht. Er wordt gekeken in hoeverre een leerling voldoet ten opzichte van vooraf geformuleerde 
standaarden die representatief zijn voor de te beoordelen vaardigheid, niet hoe de leerling het doet ten opzichte van zijn medeleerlingen 
(normgericht).
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moet echter niet te veel gedaan worden, want het leidt tot weinig betekenisvolle beoordelingscategorieën 
die moeilijk uit elkaar te houden zijn.

 l   Iedere beoordelingscategorie bevat beschrijvingen van het werk, geen oordelen, bijvoorbeeld: het werk 
van de leerling bevat geen fouten, in plaats van: het werk van de leerling is goed. Om te bepalen of de 
beschrijvingen goed zijn, is het zinvol om twee docenten één leerlingproduct te laten beoordelen. Uit 
eventueel uiteenlopende beoordelingen kunnen we verbeteringssuggesties voor de beoordelingsrubriek 
afleiden.

 l   Na uittesten van de beoordelingsrubriek kan eventueel beschreven worden hoe we de scores op de 
beoordelingscategorieën uit de rubriek kunnen vertalen naar cijfers. Hierbij moeten we de categorieën niet 
vertalen naar percentages. Een beoordelingsrubriek bevat vaak meer categorieën die voldoende tot goed 
zijn dan onvoldoende.

Stap voor stap ontwikkelen van beoordelingsrubrieken
 l   bekijk de leerdoelen die in de taak voor moeten komen, zodat instructie en beoordeling erop afgestemd 

kunnen worden,
 l   beschrijf waarneembare eigenschappen (kenmerken, vaardigheden of gedrag) die je wilt zien, en ook 

valkuilen, in product, proces en taakuitvoering,
 l   brainstorm over kenmerken die een uitstekende, gemiddelde en onvoldoende uitvoering beschrijven per 

eigenschap.

Voorbeeld beoordeling spreekvaardigheid47

Het voorbeeld gaat uit van Engels, maar kan voor iedere vreemde taal gebruikt worden.

Je wordt op de volgende dingen beoordeeld:

Aspect Beginner
1 punt

Op weg
2 punten

‘Topper’
3 punten

Uitspraak
Als je Engels spreekt 
klink je nog te 
Nederlands. Een ‘native’ 
Engels sprekend 
persoon begrijpt jou 
niet.

Je klinkt al redelijk Engels, 
maar nog niet genoeg.
Een ‘native’ kan jou al 
aardig verstaan maar er is 
soms nog sprake van een 
misverstand.

Jouw Engelse uitspraak 
is goed. Je bent door 
een ‘native’ goed te 
verstaan.

Vloeiend spreken Je praat nog te veel met 
losse woorden.

Je spreekt meestal in 
zinnen maar nog niet altijd.

Je praat altijd in vlot 
lopende zinnen.

Taalbeheersing 
(woordgebruik)

Je gebruikt te veel 
Nederlandse woorden.

Je gebruikt redelijk vaak 
Engelse woorden, maar nog 
niet vaak genoeg.

Je gebruikt alleen maar 
Engelse woorden.

Wat gaat al goed:

Wat moet je nog 
verbeteren

Hoe ga je dat doen? Wanneer? Paraaf docent

Meer informatie over toetsen kunt u vinden bij: http://www.jasonbeale.com/essaypages/assessment.html

47) Ontwikkeld in samenwerking met Monique Neppelenbroek van het Hervion College
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Bronnen
Voor spreken zijn er diverse bronnen te vinden op internet. 
CPS Talencentrum heeft bij deze publicatie een website gemaakt waar deze bronnen verzameld zijn: 
http://www.cps.nl/talencentrum/gespreksvaardigheid 

De volgende bronnen met uitleg en beschrijving worden in de publicatie genoemd. 

Achtergronden 
Achtergronden van taakgeoriënteerd taalonderwijs. (2002) Westhoff, G.J. Nationaal Bureau Moderne Vreemde 
Talen (NaB-MVT). http://www.nabmvt.nl/publicaties/00008/

Assistenten en schoolbegeleiders 
Informatie te vinden op de website van het Europees Platform: http://www.europeesplatform.nl/sf.mcgi?380 

Audacity
Een handige recorder met de mogelijkheid om de bestanden in verschillende extensies op te slaan.
http://audacity.sourceforge.net/

Audiobestanden maken 
http://download.cps.nl/download/Talencentrum/webkeek/Digitale_audiobestanden.pdf 

BBC Languages
De BBC Languages pagina bevat mogelijkheden om te oefenen met standaarddialogen, over diverse 
onderwerpen: http://www.bbc.co.uk/languages > kies een taal

Chunckspel 
Verkrijgbaar bij de SLO in Enschede, door een email te sturen naar verkoop@slo.nl

Differentiatiepublicatie 
CPS Talencentrum: http://www.cps.nl/talencentrum > thema’s > differentiatie

Digitale audiobestanden
http://download.cps.nl/download/Talencentrum/webkeek/Digitale_audiobestanden.pdf 

Echt wél: Talen BBL!
CPS heeft in samenwerking met Onderbouw-VO, Levende Talen en Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen en 
zes scholen (Christelijk College Schaersvoorde, Hervion College Den Bosch, Ulenhof College, locatie ‘t Beeckland, 
Bonhoeffer College Enschede, Tabor d’Ampte en Petrus Canisius College) gewerkt aan leerzame activiteiten voor 
de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. De taaltaken - waaronder zeer bruikbare gespeksvaardigheids-
taken - zijn te vinden via: http://www.cps.nl/talencentrum/talenbbl > leerzame activiteiten. 
Voor meer informatie en het bestellen van een map kan contact opgenomen worden met m.visser@cps.nl 

Geluidsrecorder
Een eenvoudige handleiding voor de geluidsrecorder onder Windows is te vinden via: 
http://download.cps.nl/download/Talencentrum/talenBBL/taken/11.handleiding_geluidsrecorder.doc

Opnemen met Odio (een geluidsopnameprogramma): 
http://download.cps.nl/download/Talencentrum/webkeek/audiobestanden_odeo_handleiding.pdf 

Grammatica leren
Een grammatica leerversterker kan gedownload worden via:
http://download.cps.nl/download/Talencentrum/talenBBL/taken/03.leerversterker_grammatica.doc
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Handleiding voor het Europees taalportfolio 
http://download.cps.nl/download/Talencentrum/talenBBL/taken/10.handleiding_europeestaalportfolio.doc 

Handreiking bovenbouw
havo/vwo:
http://www.slo.nl/voortgezet/tweedefase/themas/00158/00002/Handreiking_mvt_Duits_Engels_Frans_DEFINITIEF.pdf/

Handreiking onderbouw 
http://www.slo.nl/downloads/archief/Handreiking_20ob_20mvt.pdf/ 

Kerndoelen
http://www.onderbouw-vo.nl/ventura/?720_d1347,overzicht_kerndoelen.pdf 

MicrofoonInstellingen
http://download.cps.nl/download/Talencentrum/webkeek/instellingen_microfoon.pdf 

Opnemen 
Gesprekken van Skype opnemen met Pamela
Het is mogelijk om Skype-gesprekken op te nemen met behulp van het programma Pamela: 
http://www.pamela-systems.com/index.php

Skype 
http://www.skype.com

Skype-project
In het kader van Werkplaats Talen is een Skype-project uitgevoerd. 
Alle ervaringen uit dit project zijn zorgvuldig gedocumenteerd en beschikbaar via:
http://www.internetonderwijs.net/Skype-project/Eindverslag/Eindverslag.htm 

Spaans
Voor het oefenen van de uitspraak
l   http://www.teleac.nl/spaans/ > ‘kerntaal’ > ‘uitspraak’ 
l   http://www.lingolex.com/pronounce/index.htm > in linkerkolom woorden aanklikken
l   http://www.spaansetaal.org/alfabet.html 
l   http://lands.let.kun.nl/TSpublic/dreumel/spaans/uitspraak.html  > klik op de speaker

Voor presentatie en dialoogjes
l   http://www.teleac.nl/spaans/ > ‘kerntaal’ > begroeten en afscheid nemen, een praatje maken
l   http://www.teleac.nl/spaans/ > ‘woordenlijst’ 
l   http://www.spaansetaal.org/handigezinnen.html 
l   http://go.ime.hva.nl/Trainingen_Spaans/documenten/vocabulario/2VocabularioUnidad.doc 
l   http://go.ime.hva.nl/Trainingen_Spaans/documenten/vocabulario/basiszinnen.doc
l   http://go.ime.hva.nl/Trainingen_Spaans/documenten/vocabulario/1VocabularioUnidad.doc 

Voor beschrijving van de lichaamsdelen
l   http://www.teleac.nl/spaans/ > ‘kerntaal’ > ‘lichaamsdelen’
l   http://members.tripod.com/quelin/voca1.html 
l   http://www.inglesmundial.com/B12/vocabulary.htm 
l   http://www.lingolex.com/bodyen.htm 

Voor beschrijving van kleren
l   http://es.syvum.com/cgi/online/serve.cgi/idiomas/vocabulario/Spanish/clothes_1.html 
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Taalassistenten 
http://www.europeesplatform.nl/talen/

Taalportfolio
http://www.europeestaalportfolio.nl

Taalprofielen
http://www.nabmvt.nl/publicaties/00012/ 

Taalspelletjes
http://www.eslcafe.com/idea/index.cgi?Games 

Talenquests en webquests 
http://webquest.kennisnet.nl/talenquest/talenquestzoeken
http://www.webkwestie.nl 
http://webquest.org 
http://davindi.kennisnet.nl > zoeken op webquests
http://www.google.nl > zoeken op ‘webquest + spreken’ / ‘webquest + gespreksvaardigheid’

Tell me more
Informatie
http://www.auralog.com/

Toetsen
http://www.jasonbeale.com/essaypages/assessment.html

Uitspraakhulp
Leerlingen kunnen woorden of zinnen in een voor hen relevante doeltaal intypen en de uitspraak beluisteren.
http://demo.acapela-group.com/ 

Uitspraak Engels
l   twee programma’s waarmee ingetikte tekst door een native speaker wordt uitgesproken: 
    http://www.tweedefase-loket.nl/vakken/index.php?vak=Engels
l   website met links naar verschillende uitspraakoefeningen en oefeningen voor gespreksvaardigheid: 
    http://esl.about.com/od/speakingenglish/Speaking_English_Pronunciation_and_Conversation_Skills.htm  
l    website met oefeningen over klemtoon, intonatie en specifiek Engelse klanken:       
    http://esl.about.com/od/speakingenglish/Speaking_English_Pronunciation_and_Conversation_Skills.htm 

Uitspraak Duits
l   twee programma’s waarmee ingetikte tekst door een native speaker wordt uitgesproken: 
    http://www.tweedefase-loket.nl/vakken/index.php?vak=Duits 
l   http://www.duits.de/vaklokaal/schoolbank/studietips/spreken.php 
l   http://users.telenet.be/jw-sjc/Afwijkende%20uitspraak%20Duits.doc 
l   http://www.makemesmart.com/GetSmart/phonetikDeutsch.htm 
l   uitspraakhulp met elke dag een andere zin om uitspraak mee te oefenen: 
    http://duits.skynetblogs.be/tag/1/uitspraak 

Uitspraak Frans
l   twee programma’s waarmee ingetikte tekst door een native speaker wordt uitgesproken:  
    http://www.tweedefase-loket.nl/vakken/index.php?vak=Frans 
l   klinkers en medeklinkers op een rijtje met verschillende online-oefeningen en voorbeelden voor uitspraak: 

http://phonetique.free.fr/alpha.htm 
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Vakcommunities 
De vakcommunties bevatten bronnen op het gebied van gespreksvaardigheid.
Frans: http://www.digischool.nl/fa/community  
Duits: http://www.digischool.nl/du/community 
Engels: http:/www.digischool.nl/en/community
Spaans: http://www.digischool.nl/sp/community 

Vaklokalen 
http://www.digischool.nl/en/ 
http://www.digischool.nl/du/ 
http://www.digischool.nl/fa/
http://www.digischool.nl/sp/ 

Videobrief
Uitwisseling met moedertaal- of niet-moedertaalsprekers (bij voldoende taalvaardigheid, bijvoorbeeld vanaf B2-
niveau) (teamoverleg of duogesprek) óf op lagere niveaus door videobrieven te laten sturen in een travel buddy 
project: 
http://www.oz-teachernet.edu.au/projects/tb/

Vocabulaire leren
Een handleiding voor een leerversterker met WRTS kan worden gedownload via:
http://download.cps.nl/download/Talencentrum/talenBBL/taken/02.leerversterker_woordenlijstWRTS.doc

Voicemailboard 
http://www.webindeklas.nl/mp3mail/bb/  

Voorbeeldvideo’s:
Videos zum sprechen van de RSG Enkhuizen: 
http://www.rsg-enkhuizen.nl/showpage_geel.asp?steID=2&item=3083

Webkeek
http://download.cps.nl/download/Talencentrum/Webkeek/Digitale_audiobestanden.pdf 

Waar praten we over? 
26 lesideeën voor gespreksvaardigheid in moderne vreemde talen 
De bekroonde inzendingen van de Werkplaats Talen-wedstrijd gespreksvaardigheid in de klas zijn gebundeld. 
Zolang de voorraad strekt kunt een gratis exemplaar met cd-rom aanvragen via g.pouw@nabmvt.nl. U kunt ook 
de pdf-versie downloaden via:
http://www.cps.nl/talencentrum > thema’s > gespreksvaardigheid > Werkplaats Talen > Waar praten we over?

YouTube 
http://www.youtube.com
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Bijlage:  plaatjes behorend bij taaltaak XII
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