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Inleiding 
 
E-mail, chat, forum, SMS, blog, wiki, RSS, iPhone, podcasting, courseware, elektronische 
leeromgevingen (ELOs), smartboards, virtuele werelden, ... De opkomst van nieuwe 
elektronische mogelijkheden in het onderwijs confronteert de taalleerkracht met twee 
essentiële vragen:  

• “Wat zijn deze mogelijkheden en hoe kan ik ze gebruiken?” (kennis van de 
mogelijkheden); 

• “Hoe kan ik ze op een zinvolle manier toepassen in mijn onderwijs en voor mijn 
leerlingen?” (concrete zin en toepasbaarheid van de mogelijkheden). 

 
Dergelijke nieuwe technologieën, toepassingen en systemen werden in het verleden al 
vaker tot hét nieuwe leermedium uitgeroepen. Denken we aan het talenpracticum, de 
video, de radiopost of andere. Tegelijkertijd stellen we vast dat systemen enkel 
verouderen en vernieuwen. Hoewel heel nuttig, heeft het dus weinig zin om alles in te 
zetten op een nieuw systeem. 
 
Nieuwe systemen, toepassingen en technologieën leren kennen en gebruiken is vanuit 
deze optiek secundair. In de eerste plaats moeten leerkrachten strategieën leren om met 
nieuwe technologieën of nieuwe systemen te kunnen omgaan. Deze strategieën hebben 
vooreerst als doel dat de leerkracht een nieuwe technologie binnen de gehele 
leeromgeving van zijn of haar klaspraktijk kan plaatsen. Het effect van wat je met 
technologie doet hangt namelijk vooral af van wat je niet met technologie doet, met 
andere woorden, van datgene wat buiten deze ‘elektronische leeromgeving’ (in de 
breedst mogelijk zin van het woord) in de onderwijspraktijk gebeurt. Daarnaast moet de 
leerkracht het nieuwe systeem kunnen ontleden in zijn mogelijke componenten, en 
analyseren waarvoor ze dienen. De finale doelstelling van deze strategieën is dat de 
leerkracht niet één, maar meerdere systemen kan analyseren en hun waarde voor het 
onderwijs kan schatten. 
 
In een eerste deel van deze wegwijzer geven we een overzicht van een aantal recent 
(terecht en minder terecht) gehypete nieuwe technologieën, systemen en toepassingen 
voor het taalonderwijs. We schetsen hun voordelen en nadelen, en geven voorbeelden 
voor concreet gebruik. We verwijzen ook naar (gratis en/of betalende) software die bij de 
nieuwe technologie aansluit. In het tweede deel geven we een conceptueel en 
methodologisch referentiekader mee, dat kan helpen om historische, recente en 
toekomstige technologieën van en voor het taalonderwijs te plaatsen. We sluiten af met 
een aantal concrete gebruikscasussen van de geschetste toepassingen binnen het 
referentiekader. 
 
 
 
 

januari 2008,  
 

Prof. dr. Jozef Colpaert 
Frederik Cornillie 

Prof. dr. Mathea Simons 
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Deel 1: nieuwe systemen, technologieën en toepassingen 

Chat 

� Wat? 

Chat is een vorm van communicatie waarbij verschillende personen op hetzelfde moment 
(synchroon) via de computer met elkaar informatie uitwisselen. Daaronder vallen twee 
vormen: ofwel zijn er slechts twee gesprekspartners (één-op-één communicatie), ofwel 
communiceren verschillende personen met elkaar. In het laatste geval spreekt men vaak 
over “chatruimtes”, of “chatboxen”. In deze chatruimtes kunnen gebruikers dan ook weer 
onder elkaar (per 2) privégesprekken houden. 

� Voordelen 

• Chatruimtes zijn heel geschikt om in contact te komen met moedertaalsprekers, 
en aan authentieke taalverwerving te doen. Ook werkt het drempelverlagend om 
experten in een bepaald vakgebied aan te spreken. 

• In sommige chatomgevingen is het mogelijk om videobeelden (videoconferencing) 
en/of geluid (VoIP, Voice over IP) door te sturen. 

• Het is vaak mogelijk om de geschiedenis van de chat bij te houden (logging). Dit 
kan dan gebruikt worden om ideeën te verzamelen, taalfouten te remediëren, 
communicatiestrategieën bloot te leggen, ... 

• In chatruimtes is het mogelijk om met moderatoren te werken: deze kunnen 
gewone gebruikers op de vingers tikken, en zelfs (voor geringe of langere tijd) 
verbannen uit de chatruimte. 

� Nadelen 

• De spanning tussen de snelheid van gesproken taal en de traagheid en 
vormcorrectheid die met geschreven taal gepaard gaan, geeft gemakkelijk 
aanleiding tot taalfouten, en worden door leerlingen gemakkelijk als 
‘schoonheidsfouten’ afgedaan. 

• Chat in het onderwijs moet goed georganiseerd en gepland worden, bv. door het 
uitschrijven van richtlijnen voor taalgebruik, netiquette, scenario’s, 
gebruikersrollen, het aanstellen van moderatoren, ... 

� Voorbeelden 

http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/ 
Met deze website kan je op zoek gaan naar een partner voor tandemleren. Tandemleren 
is een vorm van collaboratief leren waarbij de ene partner de taal en cultuur van de 
andere leert. 
 
http://www.iecc.org/ 
IECC (Intercultural E-mail Classroom Connections) is een soort netwerkingsite voor e-
mailprojecten. Met deze website kan je op zoek gaan naar partners in andere scholen 
voor pennenvriend- en e-mailprojecten. Je kan de zoekcriteria o.a. instellen op taal en 
onderwijsniveau. 
 
http://www.mylanguageexchange.com/ 
Ook via de Language Exchange Community kan je op zoek gaan naar pennenvrienden of 
chatpartners in andere landen en talen. Je kan zelfs specifiek zoeken naar 
correspondenten die zich in een schoolse of klassituatie bevinden. 
 

http://www.mylanguageexchange.com/
http://www.iecc.org/
http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/


REN Vlaanderen 2007-2008 – ICT-pakketten zinvol gebruiken in de les 

Universiteit Antwerpen, LINGUAPOLIS 4 

 
 
De rubriek ‘Plans de cours’ biedt bovendien interessante lesvoorbereidingen aan met 
concrete ideeën voor chat en e-mail. 

� Software 

• MSN: een instant messaging dienst van Microsoft. 
• ICQ: een andere instant messaging dienst, staat voor ‘I seek you’. 
• mIRC: IRC staat voor internet relay chat, een puur tekstgebaseerde chatdienst. 

mIRC is een programma waarmee je via IRC kan chatten. 
• ELO-chat: ook elektronische leeromgevingen (ELO’s) bieden chattools aan. 
• Skype: Skype is eerder een telefoondienst over internet (VoIP; voice over IP), 

maar biedt ook tekstgebaseerde synchrone communicatie aan. 
 
 1 op 1 meer dan 

2 
tekst video VoIP logging 

MSN x x x x x x 

ICQ x  x x x ? 
IRC x x x   x 
ELO-chat x x x   x 
Skype x x x x x x 

Forum 

� Wat? 

Een forum is een vorm van communicatie waarbij de computer gebruikt wordt om met 
verschillende personen op een verschillend moment te communiceren.  

� Voordelen 

• Forums werken vaak met discussielijnen (threads). Hierdoor kan het overzicht 
bewaard worden over wie antwoord op wiens vraag. 

• Sommige fora maken vormen van markering mogelijk, bv. met vlaggetjes. 
Hiermee kan je aangeven of een bericht belangrijk is en dus bewaard dient te 
worden, kwetsende inhoud bevat en gecensureerd moet worden door een 
moderator, nog verdere discussie nodig heeft om het onderwerp uit te spitten, ... 
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• In sommige forumsystemen (bv. die van elektronische leeromgevingen), is het 
mogelijk om punten toe te kennen aan bijdragen.  

• De meeste forumsystemen werken met verschillende gebruikersrollen, die elk 
verschillende machtigingen en verantwoordelijkheden hebben. Zo kunnen er 
binnen hetzelfde forum moderatoren, correctoren, gewone deelnemers en 
lezersrollen zijn. 

� Nadelen 

• Hoewel het mogelijk is om met markeringen en discussielijnen structuur aan te 
brengen in een forum, geven fora gemakkelijk aanleiding tot warrige structuur en 
moeilijk te volgen redeneringen (bv. als een redenering over verschillende 
berichten gespreid is). Het is dus belangrijk om dit op te vangen door moeratoren 
aan te stellen, en door richtlijnen voor gebruik te formuleren. 

• Hoewel het medium iets formeler is, geven fora ook aanleiding tot incorrect en 
slordig taalgebruik. 

� Voorbeelden 

http://francaisenligne.leforum.eu 
S'adresse aux apprenants de français qui souhaitent échanger autour de leur 
apprentissage, de leurs pratiques, de leurs difficultés. 

� Software 

Voor onderwijsdoeleinden kan je gebruik maken van de forum-tool in de elektronische 
leeromgeving (ELO) van je school. 

Blog 

� Wat? 

Een blog (afkorting van ‘weblog’) is een online programma waarmee je een persoonlijke 
pagina of dagboek kan aanleggen, waarin je informatie bijhoudt die je interesseert en wil 
delen met de rest van de internetlezende wereld of met een aantal vrienden. Een blog is 
een product van het ‘Web 2.0’ fenomeen: het is een sociaal gegeven. Iedereen die wil en 
mag, kan commentaar toevoegen aan een blog, van de ene blog naar de andere 
verwijzen, ... Blogs worden beschouwd als ‘het nieuws van de 21e eeuw’. Het is namelijk 
een kanaal om nieuws op een persoonlijke manier te verspreiden: niet via 
nieuwsagentschappen, maar rechtstreeks van de bevolking. 

� Voordelen 

• Een blog is een heel persoonlijke manier van informatieverspreiding: de meeste 
blogs zijn gecentreerd rond één of meerdere thema’s. Iedereen die geïnteresseerd 
is in deze thema’s, kan zich op deze blog abonneren. 

• Ook andere gebruikers dan de auteur kunnen input leveren aan een blog, 
namelijk via commentaren. 

• Bloggen is een heel snelle manier om geschreven (persoonlijk) nieuws te 
verspreiden, in tegenstelling tot de tradidtionele kanalen (kranten, magazines, 
...). 

• Er bestaan een aantal goede gratis blogsystemen, zoals Blogger (een dienst van 
Google) en Wordpress. 

• Als je heel cruciale informatie in een blog wil bewaren, kan je er in sommige 
systemen voor kiezen om je blog af te schermen met een paswoord, of je kan met 
uitnodigingen werken, zodat bv. enkel je vrienden je blog kunnen lezen. 

• Als je er niet op vertrouwt dat je bloginformatie ergens op het internet staat, kan 
je je blog op je eigen server bewaren. Sommige systemen (zoals Blogger en 
Wordpress) laten dit toe. 

http://francaisenligne.leforum.eu/
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� Nadelen 

• In sommige systemen is het moeilijker om bijlagen, zoals video of 
geluidsbestanden, in je blog te integreren. 

• Er is een grote wildgroei aan blogs, waardoor het soms moeilijk is om je weg 
terug te vinden. 

• Het is niet gemakkelijk om je blog om te zetten naar een document voor je 
tekstverwerker, bv. om een blog te archiveren, of op papier na te lezen, te 
beoordelen ... 

� Voorbeelden 

Enkele leuke Franstalige blogs: 
 
http://sachoune77.skyrock.com/ 
Blog van een muziekfan. 
 
http://www.benoitvinceneux.com/blog/ 
Blog van een yuppie. 

 
 
http://stop-tabac.ch/cgi-bin/StopTabac/blog/klo/weblog.pl 
Een blog om te stoppen met roken. 
 
http://massoba.unblog.fr/tag/mode-beaute/tendance-mode-printemps-ete-2007-2/ 
Een blog over mode. 

� Software 

Gratis systemen zijn: 
• Blogger 
• Wordpress 
• Movable Type 

 
Een betalende dienst is: 

• TypePad 

� Meer weten 

“Blogs in plain English”: http://dotsub.com/films/blogsinplainenglish/ 

http://dotsub.com/films/blogsinplainenglish/
http://massoba.unblog.fr/tag/mode-beaute/tendance-mode-printemps-ete-2007-2/
http://stop-tabac.ch/cgi-bin/StopTabac/blog/klo/weblog.pl
http://www.benoitvinceneux.com/blog/
http://sachoune77.skyrock.com/
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Wiki 

� Wat? 

Een wiki is een toepassing waarmee verschillende mensen kunnen samenwerken aan 
dezelfde webpagina. Wiki’s worden vooral gebruikt om informatie te verzamelen. “Wiki” 
komt van het Hawaïaans, en betekent “snel”. 

� Voordelen 

• ‘Open inhouden’: informatie is toegankelijk voor iedereen, en iedereen kan 
informatie toevoegen, wijzigen of verwijderen. 

• Bij een wiki ben je niet zelf alleen verantwoordelijk voor een tekst. Taken kunnen 
verdeeld worden: inhoudaanmaak, opmaak, up to date houden, ... Op die manier 
kan je snel informatie aanleggen (vandaar de betekenis van “wiki”). 

• Een wiki houdt de geschiedenis van de pagina’s bij: pagina’s kunnen dus hersteld 
worden naar een vorige versie. 

• Hoewel iedereen die toegang heeft tot het internet in principe kan werken aan een 
wiki-pagina (zelfs zonder aan te melden op de wiki-pagina), is een wiki weinig 
onderhevig aan spam of andere vormen van vandalisme. De gemeenschap die de 
wiki onderhoudt, zorgt er zelf voor dat de pagina’s betrouwbaar en up to date 
blijven. Ook als er eens een piraat op een pagina geweest is en schade heeft 
aangericht aan de inhoud, kan de wiki-“community” de pagina herstellen via de 
paginageschiedenis. 

� Nadelen 

• Het beheer van een wiki moet goed doordacht zijn: wie is verantwoordelijk voor 
de inhoud, wie voor de vorm, wie voor de taal en stijl, wie voor de aanlevering 
van thema’s, ... 

� Voorbeelden 

http://fr.wikipedia.org/  
Het alombekende Wikipedia. 

� Software 

Bestaande gratis wiki-systemen op het internet zijn: 
• Mediawiki 
• Moinmoin 
• Usemod  
• Flexwiki 
• Twiki 

� Meer weten 

“Wikis in plain English”: http://dotsub.com/films/wikisinplainenglish/ 

RSS lezer / nieuwsstromen 

� Wat? 

Een RSS lezer, ook wel (feed) aggregator of news/feed reader genoemd, is een 
toepassing om nieuwsstromen (“newsfeeds”, “RSS feeds”) in te lezen, bijvoorbeeld in je 
e-mailprogramma of je webbrowser. Nieuwsstromen worden verstuurd via de 
onderliggende technologie (bestandsstructuur) RSS.  
 
Op websites kan je nieuwsstromen/RSS feeds meestal herkennen aan een oranje knop 

met witte letters: ; of ook het volgende symbool: . Verder kan je ook te weten 

http://dotsub.com/films/wikisinplainenglish/
http://fr.wikipedia.org/
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komen of een pagina of website gekoppeld is aan een nieuwsstroom door gewoon op de 
tekst ‘RSS’ of ‘feeds’ te zoeken. 

� Voordelen 

• Bij RSS is het de organisatie zelf die je verwittigt wanneer er nieuws op hun 
website staat. Je hoeft dus niet geregeld een website te controleren op 
nieuwigheden. 

• RSS feeds gaan meestal over een specifiek onderwerp. Ook nieuwsdiensten 
bieden vaak per onderwerp een RSS feed aan. Hierdoor krijg je dus weinig 
overbodige leesballast. 

• In je nieuwslezer (een browser of e-mailprogramma) krijg je eerst een overzicht 
te zien van de nieuwskoppen. Pas wanneer je doorklikt die je het detail van de 
pagina. Zo kan je snel op basis van de titel beslissen of het artikel je interesseert 
of niet. 

• Je kan verschillende RSS feeds in je RSS lezer opnemen, en zo je persoonlijke 
nieuws samenstellen. 

• RSS is een vraaggestuurde abonnementdienst, die geen administratieve last 
bezorgt aan diegene die de informatie verspreidt (bv. een nieuwsdienst, een 
organisatie, een school, een werkgroep). Je kan je namelijk zelf inschrijven of 
uitschrijven op de dienst, zonder dat de informatieverspreider hierin moet 
tussenkomen.  

• RSS-feeds verwijzen vaak naar pagina’s waar je commentaar kan op leveren, 
zoals blogs, wiki’s, ... 

• RSS-feeds kunnen alle soorten digitale informatie bevatten, dus ook multimedia. 
Zo maken podcasters gebruik van RSS om hun geluids- of videofragmenten te 
versturen. Ook bloggers integreren vaak RSS in hun website. 

� Nadelen 

• Je moet online zijn om RSS-feeds te kunnen lezen (hoewel sommige gsm’s ook 
ingebouwde RSS lezers hebben). 

� Voorbeelden 

http://www.lesoir.be/services/rss/  
De RSS-stromen van Le Soir, ingedeeld per categorie (La Une, Belgique, France, culture, 
...) 
 
http://ww2.ac-poitiers.fr/spip.php?rubrique16  
De RSS-pagina van de Académie du Poitiers, espace pédagogique. 

� Software 

RSS-lezers 

Behalve de RSS-leesfuncties die in de meeste e-mailprogramma’s en internetbrowsers 
geïntegreerd zijn, kan je ook specifieke programma’s gebruiken om nieuwsstromen te 
lezen: 

• Google Reader 
• Bloglines 

 
Zelf RSS-feeds maken 

• Sommige blogprogramma’s (zoals Blogger en Movable Type), en ook andere 
websites waar je zelf inhouden online kan zetten (zoals Flickr) maken automatisch 
RSS feeds aan. Ook sommige elektronische leeromgevingen (ELOs), zoals Moodle 
of Dokeos, bieden automatisch RSS aan, bijvoorbeeld om leerlingen op de hoogte 
te houden van veranderingen in een online syllabus of in te leveren opdrachten. 

• Verder kan je handmatig RSS feeds aanmaken. Je moet die dan wel ergens op 
een website plaatsen, en regelmatig (handmatig!) updaten, zodat alle abonnees 

http://ww2.ac-poitiers.fr/spip.php?rubrique16
http://www.lesoir.be/services/rss/
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op de hoogte gehouden worden. Een automatisch RSS-programma (zoals diegene 
ingebouwd in blogprogramma’s) is dus handiger. 

� Meer weten 

http://www.youtube.com/watch?v=240u_FoIHc8  
RSS en bon français ... 

Podcasting 

� Wat? 

Podcasting is een vorm van internetradio die via RSS verspreidt wordt, waarmee je op 
geregelde basis geluidstromen (zoals praatprogramma’s, muziekcompilaties) kan 
ontvangen en beluisteren. Podcasting is vooral bedoeld voor draagbare mediaspelers, 
zoals mp3-spelers en iPods, maar je kan in principe ook podcasts beluisteren op je 
computer. Hoewel podcasting in de praktijk vooral gebruikt wordt voor internetradio, is 
het veel breder dan dit: het is theoretisch van toepassing op alle digitale media, zoals 
audio, video, stilstaande beelden en tekst. 
 
Pod staat voor ‘portable on demand’. Podcasting is dus een vraaggestuurde dienst: je 
kan jezelf abonneren op een ‘podcasting service’, en het systeem stuurt je automatisch 
de laatste nieuwigheden op. Cast is een afkorting van het Engelstalige ‘to broadcast’ 
(‘uitzenden’).  
 
Kort samengevat is podcasting dus ‘het uitzenden van digitale informatie via het internet 
naar draagbare toestellen’. 

� Voordelen 

• Omdat je via RSS een keuze kan maken uit een aantal (radio-)bronnen, kan je je 
eigen radioprogramma samenstellen. Podcasting is dus een heel persoonlijke 
manier om radio te beluisteren. 

• Met een podcast-lezer (softwareprogramma) kunnen (geluids-)bestanden 
automatisch van het internet gedownload worden, en naar je mediaspeler 
overgezet worden, wanneer deze laatste met de computer verbonden is. 

� Nadelen 

• Omdat op dit moment enkel de draagbare audiospelers (iPod, mp3, ...) heel 
betaalbaar zijn, wordt podcasting nu vooral gebruikt voor internetradio. Het heeft 
nochtans veel bredere toepassingen. 

� Voorbeelden 

http://francaisfacile.typepad.com/, http://www.podcastfrancaisfacile.com/  
De razend interessante website Français Facile is een educatieve podcast met opnames 
voor luisteroefeningen, grammatica, woordenschat, ... De opnames zijn getranscribeerd, 
en gekoppeld aan lesmateriaal (oefeningen, oplossingen, ...) dat van de site gedownload 
kan worden in PDF. De lessen kunnen ook gedownload worden in mp3-formaat. 
Bovendien is de podcast onderverdeeld in categorieën, zodat je opnames kan zoeken 
volgens thema (spreekvaardigheid, luistervaardigheid, grammatica, woordenschat, ...). 
Tenslotte kan je je via RSS abonneren op de podcast. De website is zelfs in het Japans 
vertaald ... 
 

http://www.podcastfrancaisfacile.com/
http://francaisfacile.typepad.com/
http://www.youtube.com/watch?v=240u_FoIHc8
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http://houzekat.blogspot.com/  
De frisse educatieve blog Lille Podcast is volledig gebaseerd is op het principe van 
podcasting. Bovendien zijn de teksten van de uitzendingen uitgeschreven.  
“Il s'agit de cours de francais destines a toutes les personnes, non-francophones, 
souhaitant ameliorer leur niveau en francais. Le langage utilise est simple et les 
expressions expliquees en detail afin qu'elles soient comprises par tous.” 
 
http://www.podcast.net/  
http://www.podfeed.net/  
In deze podcastcatalogi kan je bladeren naar interessante podcasts volgens categorie. 
 
http://francaisenligne.free.fr/ecouter/radio.php  
http://francaisenligne.free.fr/ecouter/musique.php  
De radio- en muziekpagina’s van de website Français en Ligne, met tal van links naar 
luistermateriaal voor de les Frans. 

� Software 

Podcasts ontvangen 

Om podcasts te kunnen ontvangen heb je een podcastlezer nodig. Podcastlezers zijn 
vaak ingebouwd in bestaande software audiospelers, zoals in iTunes. Verder zijn er op 
het internet veel gratis podcastlezers te vinden. 
 

http://francaisenligne.free.fr/ecouter/musique.php
http://francaisenligne.free.fr/ecouter/radio.php
http://www.podfeed.net/
http://www.podcast.net/
http://houzekat.blogspot.com/


REN Vlaanderen 2007-2008 – ICT-pakketten zinvol gebruiken in de les 

Universiteit Antwerpen, LINGUAPOLIS 11 

Podcasts versturen 

Zelf podcasts maken en versturen is technisch iets ingewikkelder: eerst moet je 
geluidsbestanden opnemen, en daarna beschikbaar maken via een RSS feed. Met het 
programma Audacity (gratis van het internet te downloaden) kan je gemakkelijk mp3-
bestanden maken. Die moet je vervolgens (vrij, dus niet in een ELO die afgeschermd is 
met een paswoord) beschikbaar stellen op het internet. Daarmee kan de ict-coördinator 
helpen. 
 
Om podcasts te verspreiden via het internet moet je een RSS feed (‘nieuwsstroom’) 
aanmaken. Hiervoor bestaat op dit moment echter nog niet echt gebruiksvriendelijke 
(gratis) software. Een RSS feed bestaat namelijk uit een bestandsstructuur (code) die je 
nauwgezet moet volgen. Er bestaan echter wel (gratis) programma’s om te helpen bij de 
aanmaak van deze code. Zie: http://www.tdscripts.com/webmaster_utilities/podcast-
generator.php . Ook met blogsoftware (Blogger, Movable Type) kan je RSS feeds 
aanmaken. 

dotSUB 

� Wat? 

DotSUB is een website met een grote videodatabank, zoals YouTube of Google Video. Je 
kan er namelijk zelf filmpjes opladen. De toegevoegde waarde van dotSUB voor het 
taalonderwijs zit in de unieke combinatie van drie concepten: collaboratief schrijven, 
vertaling en ondertiteling. Met de website kan je ondertitels schrijven bij een filmpje. 
Eens deze ondertitels geschreven zijn, kan iedereen vertalingen maken van deze 
ondertitels. De hele gebruikersgemeenschap van dotSUB werkt op deze manier samen 
aan één grote videodatabank, die in alle mogelijke talen van de wereld vertaald kan 
worden. 

� Voordelen 

• DotSUB hanteert een wiki-principe: iedereen kan namelijk vertalingen toevoegen, 
en fouten in vertalingen rechtzetten. Op die manier worden fouten op de lange 
duur fouten uit het systeem gezuiverd. 

• DotSUB is een hele rijke multimediale en bovendien actuele databank, met 
diverse toepassingen voor het taalonderwijs. 

• Het opladen, ondertitelen en vertalen van video’s gebeurt allemaal binnen de 
webbrowser; er is dus geen aparte installatie nodig van software. 

• Je kan video’s zoeken en klasseren op genre, taal, frequentie (aantal keren 
bekeken), titel en beschrijving, ... 

• Via een hyperlinksysteem kan je video’s van dotSUB (met ondertiteling en 
vertaling) integreren binnen je eigen website, blog, wiki, ... 

� Nadelen 

• Ook al probeert dotSUB via een wiki-systeem alle (ver-)taalfouten uit het systeem 
te krijgen, de kwaliteit van de vertalingen hangt nog altijd in grote mate af van de 
talenkennis van de gebruikersgemeenschap van dotSUB. 

• Op dit moment is dotSUB nog niet gekoppeld aan YouTube, waardoor veel video’s 
de dans ontspringen. 

� Voorbeelden 

http://dotsub.com/films/merciprofesseur/ 
Merci Professeur! Adieu 
Le bon usage du mot ‘adieu’ 

http://dotsub.com/films/merciprofesseur/
http://www.tdscripts.com/webmaster_utilities/podcast-generator.php
http://www.tdscripts.com/webmaster_utilities/podcast-generator.php
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� Software 

Je moet geen software installeren om met dotSUB te werken, alles verloopt via de 
webbrowser. 

� Meer weten 

Een demonstratie van dotSUB, waarin je zelf een ondertiteling kan maken: 
http://www.dotsub.com/demo/  

Interactief handboek 

� Wat? 

Een interactief handboek is een toepassing (meestal op cd-rom) waarin materiaal uit een 
handboek zoals teksten, overzichtstabellen, oefeningen en toetsen op een interactieve 
manier worden voorgesteld. Het interactieve kan bestaan uit: 

• verduidelijkingen en commentaar bij stukken tekst, waarbij je meer informatie 
kan opvragen door met de muis boven een woord of zin te gaan of klikken; 

• het gebruik van bewegende beelden en geluid; 
• oefeningen en toetsen die automatisch door het systeem verbeterd worden; 
• materiaal dat door het systeem aangeboden wordt op maat van de leerling; 
• het feit dat de leerling zelf een oefen- of leerpakket kan samenstellen op basis 

van een aantal selectiecriteria. 
 
Interactieve handboeken zijn voorbeelden van courseware, nl. software specifiek 
ontwikkeld voor het onderwijs. 

� Voordelen 

• Interactieve handboeken zijn over het algemeen gebaseerd op een 
wetenschappelijk onderbouwde taalleermethode, en bieden een aantal 
vaardigheden en kenniscomponenten geïntegreerd aan. 

• Leerlingen kunnen op eigen tempo leren en studeren. 
• Sommige systemen houden resultaten van oefeningen en toetsen bij, en kunnen 

op basis van deze data remediëringspakketten op maat aanbieden aan de leerling. 
 
 
 

http://www.dotsub.com/demo/
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� Nadelen 

• Interactieve handboeken hanteren over het algemeen gesloten leerinhouden: 
leerkrachten kunnen zelf geen inhouden aan het pakket toevoegen, of het 
materiaal up to date houden. 

� Voorbeelden 

Arcades Interactif is het meest gebruikte interactieve handboek voor Frans in het 
secundair onderwijs. 

 
 
Français Interactif (University of Texas) 
http://www.laits.utexas.edu/fi/  

 

Hot Potatoes en andere auteurssystemen 

� Wat? 

Auteurstoepassingen zijn softwareprogramma’s waarmee de leerkracht interactief 
materiaal (zoals oefeningen) kan aanmaken voor het onderwijs. Een auteurssysteem 
biedt het voordeel dat de leerkracht materiaal kan ontwikkelen (authoring) dat aangepast 
is aan zijn of haar specifieke klaspraktijk en leerlingen, en is meestal niet gebonden aan 
een bepaalde didactische methode. De leerkracht moet geen software- of 
programmeervaardigheden in huis hebben om op deze manier een oefenomgeving op te 
bouwen. Auteurssystemen werken namelijk met vaste formulieren, die enkel ingevuld 
moeten worden. Wie iets meer technisch aangelegd is, kan de formulieren ook 

http://www.laits.utexas.edu/fi/
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aanpassen, of zelfs nieuwe formulieren opstellen, bvb. om nieuwe werkvormen te 
realiseren. 
 
Auteurssystemen zijn één kant van een dubbeltje: je hebt namelijk ook nog een systeem 
nodig om de ontwikkelde inhouden te presenteren aan de leerlingen (de 
presentatieomgeving). Sommige auteurssystemen hebben ook zo’n presentatieomgeving, 
andere dan weer niet. In dat geval moeten de ontwikkelde inhouden opgeladen worden 
naar een elektronische leeromgeving (ELO), of een ander systeem (bvb. de webserver 
van de school). Integratie in de ELO biedt het voordeel dat de resultaten van de 
leerlingen kunnen opgevolgd worden via het puntenboek. 
 
Hot Potatoes is een voorbeeld van zo’n auteurstoepassing. Het wordt vooral gebruikt in 
het taalonderwijs voor de inoefening van grammatica en woordenschat, maar men kan er 
ook oefeningen mee ontwikkelen voor de ontwikkeling van vaardigheden (voornamelijk 
lees- en luistervaardigheid). 

� Voordelen 

• De leerling kan op eigen tempo oefenen, en krijgt onmiddellijk feedback van het 
systeem (punten, juiste antwoord, verantwoording voor foutieve antwoord en 
remediëring). 

• De leerkracht kan oefeningen maken op maat van de leerling. 
• Heel gebruiksvriendelijke formulieren om oefeningen aan te maken. 
• Steile (dus snelle) leercurve om er als leerkracht mee te werken. 
• Gebruiksvriendelijke interface voor de leerlingen. 
• Er zijn vijf gevarieerde werkvormen/oefeningtypes: Cloze (invuloefening); JQuiz 

(multiple choice, multiple select, en kort-antwoord oefeningen); JMix 
(sorteeroefening); JMatch (associatieoefening); JCross (kruiswoordraadsel). 

• In de laatste versies van sommige ELOs (elektronische leeromgevingen), zoals 
Smartschool, Dokeos en Moodle, is het mogelijk om Hot Potatoes oefeningen te 
integreren. Zo kunnen de resultaten van de leerling gemakkelijk opgevolgd en 
opgevraagd worden. 

• Het internet is vergeven van de Hot Potatoes oefeningen. Je hoeft dus in eerste 
instantie niet zelf oefeningen aan te maken. 

• Gratis te gebruiken, op voorwaarde dat de ontwikkelde oefeningen voor iedereen 
vrij beschikbaar zijn op het internet. 

� Nadelen 

• Vooral geschikt voor oefenen. Voor toetsen en voor de opvolging van 
oefenresultaten moeten de oefeningen geïmporteerd worden in een ELO 
(elektronische leeromgeving), of moet een CGI script opgezet worden om de 
resultaten via mail door te sturen naar leerkrachten.  

• Oefeningen herlezen en aanpassen is een heel tijdrovend werk, omdat er voor één 
oefening telkens één bestand is, dat telkens geopend (en opgeslaan) moet 
worden. 

� Voorbeelden 

http://users.fulladsl.be/spb11813/accueil.htm  
Een website van het VTI Brugge met oefeningen over bezienswaardigheden in Parijs. 

http://users.fulladsl.be/spb11813/accueil.htm
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� Software 

Naast Hot Potatoes zijn er nog andere auteurstools: 
• eXe, e-learning XHTML editor: een auteurstool om gesloten oefeningen te maken; 
• Teacher’s Pet: een extensie voor tekstverwerkers zoals Microsoft Word met 

functies om veel routinewerk sneller te doen verlopen. 

� Meer weten 

De homepagina van Hot Potatoes, met meer informatie, documentatie, tips voor het 
opstellen van goede gesloten vragen, materiaal voor training en links naar websites met 
ettelijke oefeningen is terug te vinden onder 
http://hotpot.uvic.ca/  

Elektronische leeromgeving (ELO) 

� Wat? 

Een elektronische leeromgeving (ELO) is een online softwareplatform waarin leerkrachten 
documenten, (interactieve) oefeningen, en andere activiteiten zoals forum, chat, 
opdrachtenbakje, ... ter beschikking kan stellen voor leerlingen. Leerlingen kunnen er 
o.a. ook in groepen samenwerken aan een taak, een e-portfolio aanleggen, een blog of 
wiki aanmaken. Een ELO kan beschouwd worden als een grote gereedschapskist met 
instrumenten om allerlei taken met betrekking tot administratie, informatie, 
communicatie, interactie en evaluatie van het onderwijs mogelijk te maken. 
 
 

http://hotpot.uvic.ca/
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� Voordelen 

• Leerkracht en leerlingen kunnen zowel synchroon (tegelijkertijd) als asynchroon 
(niet op het zelfde moment) in de ELO aanwezig zijn. 

• ELO’s beschikken over een groot arsenaal aan instrumenten (‘tools’), en er komen 
er dagelijks bij. 

• Een ELO is een goed systeem om vormen van peer-teaching en sociaal leren mee 
mogelijk te maken, door o.a. fora, chatruimtes, groepspagina’s, wikis, ... 

• Door middel van leertrajecten kunnen opdrachten heel sterk gestuurd worden, en 
kan de leerling tussentijds (zelfs door het systeem) geëvalueerd worden. Een 
leertraject bestaat uit stappen; bij elke stap kunnen condities geformuleerd 
worden voor toegang tot de stap. Een leertraject kan bijvoorbeeld bestaan uit: 1/ 
een tekst over een bepaald onderwerp, 2/ een woordenlijst met moeilijke termen, 
3/ een interactieve oefening waarmee de leerling zijn kennis van de moeilijke 
termen kan testen, 4/ een interactieve oefening waarmee tekstbegrip wordt 
getest, 5/ een discussieruimte waarin leerlingen moeten antwoorden op een 
stelling, ... 

• Alle handelingen van de leerling in de ELO worden geregistreerd door het 
systeem. Zo kan de leerkracht opdrachten opvragen, en resultaten van 
interactieve oefeningen en toetsen opvragen, maar er bestaan ook instrumenten 
die de leerlingenactiviteit in de ELO meten, de leertrajecten van de leerlingen 
bijhouden, ... 

� Nadelen 

• Vooral op vlak van interactie op inhouden (oefeningen, testing, games voor het 
taalonderwijs) is de ELO nog altijd niet vergelijkbaar met de traditionele 
courseware op cd-rom, zoals interactieve handboeken. 

• Het meer geavanceerd gebruik (zoals voor peer-teaching, complexe 
zoekopdrachten, ...) van ELO’s vergt veel planning en organisatie van de 
leerkracht. 

� Voorbeelden 

https://elov.vvkso.be/ 
Op EloV (ELO Vlaanderen) kan je een kijkje nemen hoe collega’s een ELO gebruiken. Een 
aantal cursussen zijn namelijk vrij toegankelijk. 

� Software 

De volgende elektronische leeromgevingen worden op dit moment in Vlaanderen het 
meest gebruikt: 
 

• Smartschool: een (betalende) ELO ontwikkeld in Vlaanderen, die vooral in het 
secundair onderwijs, maar ook in het volwassenenonderwijs (CVO’s) gebruikt 
wordt. Smartschool werkt schooloverstijgend, en heeft een Vlaamse 
cursuscatalogus. Op die manier kan je inhouden en zelfs hele cursussen met 
collega’s over heel Vlaanderen delen.  

• Blackboard: een (betalende) ELO van Amerikaanse makelij. In Vlaanderen stelt de 
katholieke koepel van het onderwijs Blackboard ter beschikking van al haar 
scholen via EloV (ELO Vlaanderen). EloV heeft ook een Vlaamse cursuscatalogus, 
zodat je ook hier met collega’s kunt delen, samenwerken en hergebruiken. 

• Moodle: een (vrije) ELO, gratis te downloaden en installeren. Moodle heeft een 
grote wereldwijde gebruikergemeenschap, maar is in Vlaanderen minder populair. 

• Dokeos: een (vrije) ELO, ontwikkeld door een aantal instellingen van het Vlaamse 
hoger onderwijs. Wordt verder in enkele secundaire scholen en CVO’s gebruikt. 

https://elov.vvkso.be/
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Virtuele wereld 

� Wat? 

Een virtuele wereld is een multimediale omgeving op internet waarin je in de huid van  
een virtueel personage (een zogenaamde avatar) kruipt. De grenzen van rollenspelen in 
dergelijke virtuele werelden zijn onbeperkt: je kan je eigen personage naar believen 
invullen – je kan zelfs vliegen – alsook de wereld rondom jou. Je kan ruimtes bouwen 
waarin je interageert en communiceert met andere spelers, dus je kan bijvoorbeeld ook 
een klassituatie simuleren. 
 
De vrijheid van het rollenspel en de onbeperkte mogelijkheden van de virtuele realiteit 
staan op het eerste gezicht haaks op de sterke sturing en opvolging die noodzakelijk is in 
het onderwijs. Anderzijds is het aan de leerkracht om de vrijheid van leerlingen zowel te 
exploiteren, als waar nodig te beperken. 
 
Virtuele werelden zoals Second Life zijn de (multimediale) opvolgers van de zogenaamde 
MOO’s. MOO staat voor MUD Object-Oriented, en MUD staat op zich voor Multi User 
Dungeon. MOO’s zijn, in tegenstelling tot de grafische virtuele werelden, puur 
tekstgebaseerd. Als een MOO-gebruiker bvb. rondloopt in de dungeon, dan doet hij dit 
telkens via tekstuele commando’s. Het systeem beschrijft de locatie van andere 
gebruikers ook puur via tekst. Mogelijks door deze primaire rol van tekst werden MOO’s 
sneller opgepikt door het taalonderwijs dan de virtuele werelden de dag van vandaag. De 
betekenis van tekstgebaseerde werelden voor lees- en schrijfvaardigheid is duidelijker 
dan grafische virtuele werelden. Bekende MOO's voor het taalonderwijs zijn the 
schMOOze University, LinguaMOO, Diversity University, le MOO français, Mundo hispano 
en Little Italy.1 Eind jaren ’90 stierven deze virtuele klassen echter een stille dood ... 
 
Binnen virtuele werelden doen zich op dit moment evoluties voor die gelijkaardig zijn aan 
de historische ontwikkelingen binnen MOO’s. Virtuele werelden zoals Second Life kennen 
ondertussen ook leerruimtes specifiek voor het taalonderwijs (zie ‘Voorbeelden’). Het valt 
voorlopig nog af te wachten of deze een plaats kunnen veroveren in de echte klas. 

� Voordelen 

• Virtuele werelden hebben op zich onbeperkte mogelijkheden om een 
taalleeromgeving te creëren. Je kan bvb. lesgeven aan leerlingen in dezelfde 
virtuele klas, terwijl ze feitelijk verspreid zijn over de hele planeet. 

• Door de kracht van het breedbandinternet zijn virtuele werelden heden ten dage 
heel multimediaal, en zijn dus alle vormen van authentieke communicatie (via 
audio, tekst, en beeld) mogelijk. 

� Nadelen 

• Omdat je met virtuele werelden alle kanten uit kan, moeten hier nog meer dan bij 
chat en e-mail structuur, scenario’s en richtlijnen opgesteld worden. 

� Voorbeelden 

http://www.avatarlanguages.com/  
Avatar Languages: een talenschool met als thuisbasis Second Life. 
 
http://www.simteach.com/ 
SimTeach: op deze website staat een lijst met educatieve projecten in Second Life, o.a. 
ook voor het taalonderwijs. 

� Software 

                                           
1 Decoo Wilfried, Simons Mathea, Colpaert Jozef. “ICT in de taalklas Frans: een realistisch beeld binnen een 
didactisch verantwoord kader”. In: Cahiers F, 1:3(2005), p. 18-32 

http://www.simteach.com/
http://www.avatarlanguages.com/
http://anet.ua.ac.be/acadbib/ua/152
http://anet.ua.ac.be/acadbib/ua/18556
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Bekende softwareapplicaties voor virtuele werelden zijn: 
• Second Life; 
• Active Worlds; 
• Qwaq. 
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Deel 2: Zinvol gebruik van ICT-toepassingen in het 
taalonderwijs met DLL 
Zinvol gebruik van (nieuwe) ICT-toepassingen in het onderwijs zoals wiki’s, elektronische 
leeromgevingen en podcasting begint met een goede kennis ervan. Kennis over deze 
toepassingen, met elk hun voor-en nadelen, zal echter niet uit zichzelf leiden tot een 
zinvol gebruik ervan in het taalonderwijs. ICT-toepassingen hebben immers geen 
inherente didactische waarde; ze halen hun didactische waarde uit hun plaats binnen de 
gehele leeromgeving. Een zinvolle inzet van ICT-toepassingen kan pas ontstaan wanneer 
men een goed zicht heeft op de taalleeromgeving (het taalonderwijs in de klas en 
daarbuiten), en wanneer men goed weet welke doelstellingen men wil bereiken. Pas 
wanneer de leerkracht een afgelijnd beeld heeft van de (te realiseren) taalleeromgeving, 
zal de rol van de technologie duidelijk worden. In die zin is een ICT-toepassing niet 
anders dan een “klassiek” bord, een boekentas en een schrijfbank; het is slechts één 
middel om de taalleeromgeving vorm te geven. 
 
Wanneer het onderwijs gebruik maakt van technologie, spreekt men vaak van blended 
learning. Blended learning is een concept dat aanduidt dat er mengvormen bestaan 
tussen “traditionele” vormen van onderwijs en vormen van onderwijs waarin technologie 
een rol speelt. Als concept is dit echter weinig werkbaar, omdat het te veel de focus legt 
op het verschil tussen “traditioneel” onderwijs en “ICT-onderwijs” (als deze al zouden 
bestaan). Bovendien is blended learning geen methodologie of werkwijze om 
onderwijsomgevingen te creëren waarin technologie een rol speelt, het is enkel een 
concept. Ten slotte gaat het er bijna a priori van uit dat het onderwijs (deels) 
technologisch moet zijn. 
 
Voor het creëren van rijke taalleeromgevingen waarin technologie een mogelijke rol kan 
spelen bestaat er echter wel een conceptueel én methodologisch referentiekader: 
Distributed Language Learning (DLL). Kort geschetst vertrekt DLL van de analyse van de 
taalleersituatie (“Wat is er?”), om daarna de taalleeromgeving te ontwerpen (“Wat zal er 
zijn?”) en tenslotte de rol van de technologie in deze taalleeromgeving te bepalen. Het 
concept is “gedistribueerd” omdat het de leerkracht en andere ontwerpers van het 
onderwijs aanzet om rekening te houden met zo veel mogelijk factoren die het 
taalonderwijs zouden kunnen beïnvloeden: de actoren zoals leerkracht en leerling; de 
kanalen zoals het handboek, het internet; de lokalen zoals klaslokaal, talenpracticum, ... 
 
Hierna schetsen we een kader dat de leerkracht kan gebruiken om (nieuwe en oude) ICT-
toepassingen zinvol in te zetten in het taalonderwijs. We beginnen bij de analyse van de 
taalleersituatie, die voorafgaat aan het ontwerp van de (nieuwe) taalleeromgeving. We 
geven een algemene architectuur mee van deze taalleeromgeving, en komen tenslotte 
tot de rol van de technologie binnen deze architectuur. We sluiten af met concrete 
voorbeelden van gebruik van nieuwe technologieën binnen dit kader. 

Analyse van de taalleersituatie (TLS) 

De taalleersituatie is datgene waaruit de leerkracht of onderwijsontwerper vertrekt om 
een taalleeromgeving te creëren. De taalleersituatie is datgene “wat is”, terwijl de 
taalleeromgeving is “wat moet zijn”. Pas vanuit een grondige analyse van alle mogelijke 
factoren in de taalleersituatie kan de taalleeromgeving gecreëerd worden. 
 
Een typische taalleersituatie kan bijvoorbeeld zijn: een vijfde middelbaar TSO Frans in 
het gemeenschapsonderwijs, of een cursus Engels in het volwassenenonderwijs. Maar 
ook meer minder typische taalleersituaties zijn mogelijk: een cursus Spaans voor 
slechthorenden, een e-mailproject Frans tussen een derde middelbaar ASO en een klas 
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Frans in Engelstalig Canada. De leerkracht heeft met andere woorden de vrijheid om de 
focus en reikwijdte van de taalleersituatie te bepalen. 
 
De analyse van een taalleersituatie dient ten minste rekening te houden met de volgende 
actoren: leerling, leerkracht, pedagogie, technologie, leerinhouden. Ook andere factoren, 
zoals ouders, directie, moedertaalsprekers van een vreemde taal, ... kunnen indien 
wenselijk in de analysefase opgenomen worden. 
 
Voor elke actor dienen de volgende types vereisten onderzocht te worden: 

• globaal: Wat is er algemeen (bvb. in de literatuur, in nascholingen, ...) geweten 
over deze actor? 

• lokaal: Wat is er voor deze specifieke taalleersituatie geweten over deze actor? 
Welk handboek (leerinhouden) gebruikt de leerkracht? Welke 
onderwijstechnologische infrastructuur (video, pc, ...) is er aanwezig? ... 

• differentieel: Zijn er in deze specifieke taalleersituatie onderscheiden tussen 
verschillende actoren? Zijn er leerlingen met een aantoonbare taalachterstand? 
Werkt leerling X goed met technologie A, en leerling Y niet? ... 

• beoogd: Wat is er vatbaar voor verandering / wat kan er beter in de 
taalleersituatie van deze actor? Zijn er voldoende authentieke leerinhouden? Heeft 
de leerkracht voldoende tijd voor evaluatie? ... 

 
Voor de analyse van de taalleersituatie kan het onderstaande schema gebruikt worden. 
Dit schema is flexibel: enerzijds is het niet noodzakelijk om alles in te vullen, anderzijds 
is het mogelijk om nieuwe actoren toe te voegen. 
 

 Globaal Lokaal Differentieel Beoogd 

Leerling     

Leerkracht     

Pedagogie     

Technologie     

Leerinhouden     

Andere 
actoren 

    

Ontwerp van de taalleeromgeving (TLO) 

Doelengericht 

Aan het ontwerp van de taalleeromgeving dient een doelenanalyse vooraf te gaan. Het 
resultaat van deze analyse is idealiter een praktisch compromis tussen twee 
conflicterende soorten doelen: pedagogische doelen (bv. “zich goed kunnen uitdrukken in 
een vreemde taal”), die meestal door de leerkracht of ouder gedragen worden, en 
persoonlijke doelen van de leerling (zich amuseren in het taalleerproces, snel 
vooruitgang boeken, weinig moeten studeren, ...). 
 
Pedagogische doelen liggen voor de hand, en zijn terug te vinden in de leerplannen. 
 
Persoonlijke doelen blootleggen is moeilijker. De volgende methodes kunnen gevolgd 
worden om deze persoonlijke doelen te ontdekken: 
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• de cyclus van het onderwijskundig ontwerpen: m.n. de analyse van vroegere 
resultaten van een ontwerp van een taalleeromgeving kunnen interessante input 
leveren voor een nieuw ontwerp (“Wat heb ik geleerd uit het verleden?”); 

• cognitieve frictie: gesprekken met leerlingen brengen vaak aan het licht wat de 
leerling frustrerend vindt aan het leerproces, wat er efficiënter zou kunnen, ... 
(“Waarom boekt deze leerling geen vooruitgang?”) 

Architectuur van de taalleeromgeving 

Om de mogelijke rol van de ELO te kunnen bepalen in de gehele leeromgeving, schetsen 
we eerst een schema van de architectuur van de taalleeromgeving. De architectuur die 
we schetsen is gedistribueerd: dit wil zeggen dat het leren zo veel mogelijk gespreid of 
gedistribueerd wordt over verschillende elementen. Mogelijke elementen zijn actoren, 
lokalen en kanalen. 
 
De mogelijke actoren in de taalleeromgeving zijn: leerling, leerkracht, medeleerling en 
leerinhouden. Ouders, directie, moedertaalsprekers en andere actoren kunnen er 
eventueel aan toegevoegd worden. Deze actoren kunnen zowel binnen de klas als 
erbuiten aanwezig zijn bij het lesgebeuren: dit zijn de mogelijke lokalen. Indien nodig 
kan dit ook nog gepreciseerd worden: in het klaslokaal, in de schoolbibliotheek, in de 
studiezaal, ...  
 
De combinatie van actoren en lokalen schept al een groot aantal mogelijke interacties: 
de leerling kan binnen of buiten de klas zijn, de leerkracht kan in de klas zijn, of buiten 
de klas (“afstandsonderwijs”), medeleerlingen kunnen in de klas zitten, of ze kunnen de 
les mee volgen van buiten de klas. 
 
Actoren kunnen in de verschillende lokalen met elkaar interageren via één of meerdere 
kanalen, zoals het bord, een handboek, e-mail, chat, browser, skype, ...  
 

 
 
Het geheel van actoren, lokalen en kanalen vormt de architectuur van de 
taalleeromgeving. Deze architectuur is echter enkel een abstract denkkader, dat concreet 
ingevuld moet worden aan de hand van activiteiten. Alle mogelijke combinaties van 
actoren, lokalen en kanalen zijn de activiteiten binnen de taalleeromgeving. We geven 
een aantal voorbeelden: 

• de leerkracht interageert met de leerlingen via het bord in de klas; 
• een leerling binnen de klas schrijft een e-mail met een leerling buiten de klas 

(bvb. in een e-mailproject); 
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• een leerling leest binnen de klas authentieke Franstalige inhouden die buiten de 
klas staan (bvb. op een website van een Franse krant); 

• een leerling schrijft voor een huistaak (buiten de klas) een recensie van een 
Engelstalig boek op Amazon.com (buiten de klas); 

• ... 

De rol van de technologie binnen de taalleeromgeving 

ICT-toepassingen zoals podcasting, chat, blogs en wiki’s kunnen voor elk van de 
mogelijke activiteiten binnen de gehele taalleeromgeving een rol spelen. De mogelijke 
activiteiten kunnen gegroepeerd worden in vijf types: 

• informatie; 
• interactie; 
• communicatie; 
• evaluatie; 
• administratie.  

 
De functionaliteit informatie duidt op de mogelijkheid van technologie om inhouden ter 
beschikking te stellen (bv. via het internet, via een interactief handboek). Informatie 
werkt unidirectioneel: een leerkracht plaatst bv. in een ELO een document in een cursus, 
maar het systeem geeft niets terug; een leerling vraagt een cursusdocument op, neemt 
het door, maar hoeft niets te antwoorden aan de ELO. Inhouden kunnen zowel 
authentiek als niet-authentiek zijn. Niet-authentieke inhouden zijn inhouden die ofwel 
aangepast werden voor het taalonderwijs, of bedacht werden voor het taalonderwijs. 
 
Bij de functionaliteit interactie kan een leerling interageren met inhouden via een 
systeem. Het systeem biedt met andere woorden in een of andere vorm een antwoord op 
de activiteiten van de leerling. De functionaliteit interactie verschilt van informatie 
doordat de leerling de inhouden niet louter passief kan ondergaan, maar doordat het 
systeem tussentijds feedback geeft, aangepaste inhoud presenteert, rapporteert naar de 
leerkracht, ... Interactietools zijn dus niet uni-, maar bidirectioneel. 
 
Met de functionaliteit communicatie (ook CMC2 genoemd) bedoelen we alle activiteiten en 
ICT-toepassingen die interactie tussen twee gebruikers (leerkrachten en/of leerlingen) 
teweegbrengt. Communicatie verschilt van interactie doordat het systeem niet actief 
tussenkomt in de activiteiten van de gebruikers; de technologie is hier enkel een 
doorgeefluik. 
 
Tot de functionaliteit evaluatie behoren alle ICT-toepassingen en –componenten 
waarover de leerkracht beschikt om zijn of haar leerlingen op te volgen en te evalueren. 
 
Tenslotte kunnen ICT-toepassingen dienen voor de administratie van het onderwijs, bv. 
een leerlingvolgsysteem, een Excel-sheet met punten, ... 
 
Daarnaast is er een tweede as waarop ICT-toepassingen uitgezet kunnen worden, nl. 
mediatie. Elk type activiteit kan op twee manieren verlopen: gemedieerd en niet-
gemedieerd. Een gemedieerde activiteit is een activiteit waarbij er een didactische 
tussenkomst is (door de leerkracht of de technologie), of waarbij een specifieke 
didactische relevantie is. Bij een niet-gemedieerde activiteit is er geen tussenkomst van 
de leerkracht of van de technologie, en is er geen onmiddellijke didactische relevantie. 
 
De combinatie van de functionaliteitenas (informatie, interactie, communicatie, evaluatie, 
administratie) en de mediatie-as resulteert in het volgende schema: 
 

 Gemedieerd Niet-gemedieerd 

                                           
2
 CMC = Computer-mediated communication: alle communicatie tussen mensen die via computers verloopt, zoals 

e-mail, chat, forumbijdragen, ... 
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Informatie AANGEPAST, NIET-AUTHENTIEK 
MATERIAAL 
vb. 1 

AUTHENTIEK MATERIAAL 
vb. 2 

Interactie SOFTWARE VOOR HET 

TAALONDERWIJS 
vb. 3 

SOFTWARE MET INDIRECTE 

TAALDIDACTISCHE RELEVANTIE  
vb. 4 

Communicatie LEERLING IS ZICH BEWUST VAN 

HET TAALLEERPROCES 
vb. 5 

LEERLING IS ZICH NIET BEWUST 

VAN HET TAALLEERPROCES 
vb. 6 

Evaluatie LEERLING IS ZICH BEWUST VAN 

HET EVALUATIEPROCES 
vb. 7 

LEERLING IS ZICH NIET BEWUST 

VAN HET EVALUATIEPROCES 
vb. 8 

Administratie MET DIDACTISCHE RELEVANTIE 
vb. 9 

ZONDER DIDACTISCHE RELEVANTIE 
vb. 10  

Voorbeelden 

Hieronder volgen 10 voorbeelden van hoe technologie een rol kan spelen binnen de 
algemene architectuur van de taalleeromgeving. Elk van deze voorbeelden is een 
concrete toepassing van een plaats binnen het hierboven geschetste denkkader.  

 
1. Een leerkracht Frans gebruikt de podcast “Le Val de Loire” 

(http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/10/le_val_de_loire.html) 
vanop de website Français Façile als luisteroefening in de les. Deze tekst is 
duidelijk aangepast voor het taalonderwijs: de luistertekst is getranscribeerd; de 
auteur spreekt de tekst één keer traag, en één keer snel in op de podcast; hij laat 
de luisteraar een aantal namen van kastelen naspreken als uitspraakoefening; hij 
spelt woorden met een moeilijke orthografie voluit; ... 

2. Leerlingen speuren via een webbrowser het internet af, op zoek naar authentiek 
materiaal als basis voor een spreekopdracht over de Val de Loire. 

3. Een leerling traint wekelijks zijn kennis van de Franse werkwoorden met het 
coursewareprogramma Verbapuces. 

4. Een zesde secundair bereidt een schoolreis naar Parijs voor. Eén avond in het 
programma is gereserveerd voor vrije culturele activiteit, maar de leerlingen 
moeten hun avond wel zelf plannen, en moeten een gedetailleerd schema 
voorleggen van hun culturele avond. In het kader van deze opdracht zoeken ze op 
de website van de Parijse metro de uurtabel op voor het traject dat ze die avond 
willen afleggen. Dit is een authentieke, niet-gemedieerde opdracht. De activiteit is 
interactief, want het resultaat van de activiteit (de planning van de avond) komt 
tot stand door een bidirectionele interactie tussen de leerlingen en de computer. 

5. Een leerkracht laat leerlingen op een forum het gebruik van de voorwaardelijke 
wijze in het Frans inoefenen. Elke leerling krijgt een diersoort toegewezen, en 
formuleert op het forum een voorwaardelijke bijzin (bv. Si j’étais un lion, ...). Een 
medeleerling maakt de zin volledig door er een hoofdzin aan toe te voegen (bv. ... 
je mangerais tous les autres animaux.). Hij plaatst de hoofdzin als reactie op het 
eerste forumbericht. 

6. Ter voorbereiding van haar stage in La Hulpe, houdt een leerlinge uit een Vlaamse 
kokschool een Franstalige blog bij over recepten die zij onlangs leerde. Haar 
stagecoördinator in Wallonië leest de blog dagelijks, en geeft geregeld 
commentaar op de berichten. 

7. Een klas uit het VTI in Brugge bereidt een schoolreis naar Parijs voor. Na een les 
met culturele achtergrond wil de leerkracht testen of zijn leerlingen de stof actief 
beheersen. Hij stelt een aantal oefeningen op in Hot Potatoes over 
bezienswaardigheden in Parijs (http://users.fulladsl.be/spb11813/accueil.htm), en 

http://users.fulladsl.be/spb11813/accueil.htm
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/10/le_val_de_loire.html
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koppelt die aan het puntenboek van de ELO van zijn school (Smartschool). Na de 
voorziene deadline vraagt hij de resultaten van de toets op in het puntenboek van 
de ELO. 

8. Een leerling uit een Vlaamse hotelschool wordt in een restaurant in het Waalse La 
Hulpe op stage geplaatst. Zijn leerkrachten Frans willen zijn taalgebruik in deze 
authentieke context evalueren op een zo natuurlijk mogelijke manier. Daarom 
volgen ze, zonder dat de leerling hiervan op de hoogte is, zijn taalgebruik in het 
restaurant op via een webcam en een ingenieuze geluidsarchitectuur. Na afloop 
van de stage bespreken de leerkrachten Frans het taalgebruik in deze authentieke 
situatie aan de hand van de webcamopnames. 

9. Een leerling in Vlaanderen zoekt een medeleerling in Noord-Frankrijk voor 
tandemleren Nederlands-Frans. Hij zoekt zijn partner via de website 
mylanguageexchange.com . 

10. Een leerkracht reserveert een talenpracticum voor de les Frans. 
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