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Format for national courses 

Course Title 

Werken met taken: MVT, ERK en ICT. 
 

Rationale and justification for the course 

Veel docenten hebben nog problemen met de implementatie van het ERK. Het werken met 
leertaken is een beproefd middel om het onderwijs minder abstract en daardoor 
aansprekender te maken. Door leertaken te relateren aan her ERK kunnen docenten onderwijs 
op het juiste niveau aanbieden. ICT is daarbij een nuttig hulpmiddel. 

Investigation of the field (state of the art) and innovative character 

Er zijn cursussen voor MVT-docenten over het werken met taken, over het ERK en over ICT 
maar er is voorzover bekend geen cursus die deze drie onderwerpen in samenhang behandelt. 
 
 
 
 
 

Target groups 

 
Docenten MVT in het basis- en voortgezet onderwijs 
 
 

Outcomes: changes in practices, procedures or didactic materials 

We hopen dat docenten dankzij de cursus beter in staat zijn met behulp van ICT onderwijs aan 
te bieden op het juiste (ERK) niveau 
 
 
 

Contents 

Werken met taken: MVT, ERK en ICT. 
Het selecteren, aanpassen, creëren en implementeren van taken voor het leren van talen 
 
Dagdeel 1: Inleiding 
Kort overzicht van de literatuur over Task based language learning (zie literatuurlijst). 
Waarom is Task based language learning nuttig voor docenten, leerlingen, leraren-in-opleiding 
en de school? 
Wat is de rol van het ERK en ICT? 
Wat zijn de ervaringen in Nederland met Task based language learning? 
Europese Projecten over Task based language learning (ETALAGE en PETALL). Hoe de 
databases van ETALAGE en PETALL te benaderen. 
Bespreken van een sample of good practice. Waarom is dit een geslaagd voorbeeld? 



 

De deelnemers bestuderen in groepjes de database en selecteren een taak die volgens hen 
geslaagd is. 
Discussie: hoe een taak aan te passen aan de eigen situatie. 
Zelfwerkzaamheid 
De deelnemers passen de geselecteerde taak aan aan de eigen situatie. De taak wordt in de 
school uitgevoerd en door de leerlingen geëvalueerd. 
 
Dagdeel 2: Het creëren van een taak 
De deelnemers bespreken de uitvoering van de taak. Op basis van hun bevindingen stellen ze 
criteria op voor een goede taak. In groepjes brainstormen de deelnemers over een nieuwe 
taak.  
Zelfwerkzaamheid 
De taak wordt in de school uitgevoerd en door de leerlingen geëvalueerd. 
 
Dagdeel 3: Het evalueren en verbeteren van een taak. Het plannen van een vervolgtraject. 
De deelnemers doen verslag van hun ervaringen met de eigen taak. In groepjes werken de 
deelnemers aan de verbetering (waar nodig) van de taken. 
De deelnemers maken een plan voor de introductie van taken in hun eigen lessen, in die van 
hun sectie en in hun school. 
 
 
 
 
 
 

Methodologies 

Plenaire inleiding gevolgd door discussie in kleine groepjes; uitproberen in de eigen klas en 
rapporteren. 
 
 
 

Evaluation procedures 

Deelnemers vullen direct na de cursus een evaluatierfomulier in 
Om na te gaan of de aangereikte kennis/verworven vaardigheid beklijven zal ook na enige tijd 
een evaluatieformulier worden ingevuld. 
 
 
 

Follow up strategy 

Via een nader te bepalen on-line forum kunnen de deelnemers met elkaar en de docenten in 
contact blijven. 
 
 
 

Schedule 

Timeframe 0,5 Europees credit point: 14 uur 



 

Number of 
sessions 

3 

Total number of 
hours for each 
type of session 

3 dagdelen aangevuld met bestudering literatuur en uitwerking in de 
klas: schatting 
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