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Pan European Task Activities for Language Learning 
Format for national courses 

Titel van cursus 

Een Taakgerichte Onderwijsmethode voor Moderne Vreemde Talen  
Grondgedachte en onderbouwing van de cursus 

In het hedendaagse Schotland breidt het talenonderwijs zich op de basisschool snel uit 
onder het zogenaamde 1+2 beleid (d.w.z. alle kinderen leren twee extra talen). 
Daartegenover staat dat de aantallen leerlingen die op het hoogste niveau van het 
voortgezet onderwijs talen leren gestaag dalen (Scott 2015). Minder gebruikte talen zoals 
Gaelic, Urdu, en (in de Schotse context) Duits zijn met name gevoelig voor de lage aantallen 
leerlingen en docenten moeten moeite doen om geschikt materiaal voor het onderwijs in 
deze onderwerpen te vinden (Dombrowski et al. 2015). Daarom is het in toenemende mate 
nodig om het werk van taaldocenten te ondersteunen om de deelname aan lessen op 
niveau te houden en om docenten van minder gebruikte talen in staat te stellen om 
lesmateriaal aan te passen en te creëren voor hun eigen lessen. 
 
Deze nationale cursus helpt met het trainen van taaldocenten en het ondersteunen van het 
leren van hun leerlingen in een taakgerichte benadering (TBLT, Ellis 2003), maar laat Schotse 
docenten ook profiteren van de ervaring van negen andere Europese tandems van 
instellingen voor docentenopleiding en docenten in het voortgezet onderwijs in het geven 
van taalonderwijs. Deze cursus richt zich op het gebruik van ICT in het leer- en 
onderwijsproces van het taalonderwijs, maar doet dit op een manier die docenten in staat 
stelt bestaande taken aan te passen voor het taalonderwijs in hun lessen en hun eigen op 
ICT gebaseerde taken te vernieuwen.  

Onderzoek van het gebied (stand van zaken) en innovatief karakter 

Met de komst van een nieuw Schots leerplan (Curriculum for Excellence) hebben scholen de 
mogelijkheid om flexibeler met het leerplan om te gaan (bijv. door versterkt interdisciplinair 
onderwijs). De talen lopen voorop bij initiatieven in het hedendaagse Schotse 
onderwijsbeleid, waarbij het 1+2 beleid net door de Schotse regering is ingevoerd. Dit beleid 
is erop gericht leerlingen op basisschoolniveau met een grotere verscheidenheid aan talen 
bezig te laten zijn en om ervoor te zorgen dat een groter aantal leerlingen in het voortgezet 
onderwijs verder gaat met het leren van talen. Daarnaast zijn er, ‘toegevoegde waarden’ -
eenheden in een aantal talen die toegankelijk zijn voor leerlingen in het voortgezet 
onderwijs (evenals volwassenen), waardoor er nog grotere flexibiliteit is in het leren en 
onderwijzen van talen in Schotland.  
Terwijl Schotland een meertalig land is, betekenen de dominante positie van het Engels en 
het naar verhouding lage prestige van de andere autochtone talen (te weten het Gaelic en 



 

het Schots, zie McLeod 2014 & Millar 2006) in het land dat traditioneel weinig mensen die 
talen oppakken en dat ze er een slecht niveau in behalen (Scott 2015). Beleidsinitiatieven in 
Schotland benadrukken nu de waarde en noodzaak van extra talen in het onderwijs en er 
wordt meer aandacht besteed aan Communicatief Talenonderwijs (CLT) (Richards & Rodgers 
2001) als een manier om taalcompetenties te ontwikkelen (bijv. Content Language 
Integrated Learning (CLIL), zie Coyle 2013).  Taakgericht Taalonderwijs (TBLT) is een vorm 
van Communicatief Talenonderwijs die flexibiliteit biedt aan Schotse taaldocenten, wier 
leerlingen misschien niet het zelfvertrouwen of de capaciteit hebben om CLIL vol te houden, 
maar die (met de juiste steun) de extra doeltaal gedurende afgebakende periodes misschien 
op een ‘echte’ en ‘betekenisvolle’ manier kunnen gebruiken (Klapper 2007). TBLT heeft ook 
het voordeel dat er gerichte taalinstructie kan zijn (meestal klassikaal), wat docenten kan 
helpen de benadering in overeenstemming te brengen met de Ervaringen en Resultaten in 
het nationale leerplan en, in de hogere klassen van het voortgezet onderwijs, met de 
boordelingsstandaarden van de Scottish Qualifications Authority.  Tenslotte leent TBLT zich 
gemakkelijk voor een interdisciplinaire benadering, die overeenkomt met het nationale 
leerplan in Schotland, waarin gebieden in het leerplan steeds meer op creatieve wijze 
worden samengevoegd om jonge leerlingen te helpen inspireren, informeren en toe te 
rusten met een variëteit van vaardigheden en kwaliteiten die hun hun leven lang goed van 
pas zullen komen.  

Doelgroepen 

Moderne vreemdetalendocenten in scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in 
Schotland. 

Resultaten: veranderingen in de praktijk, procedures of didactisch materiaal 

Na afloop kunnen de deelnemers: 

 De belangrijkste principes van Taakgericht Taalonderwijs (TBLT) begrijpen 

 TBLT/taken met ICT Creëren. 

 applicaties en software gebruiken om taken te ontwerpen zoals het maken van een 
documentaire met Windows Moviemaker of iMovie; op het internet onderzoek 
doen om een bezoek aan een plaats in het buitenland te plannen; een webquest 
maken; een wiki creëren; een animatie creëren; een Blog creëren; woordenboeken 
op het internet gebruiken; korte video’s in YouTube uploaden, enz. 

 De door docenten in verschillend onderwijskundige contexten en in verschillende 
landen gecreëerde taken evalueren.  

Inhoud 

De inhoud van de cursus wordt zowel als tekst als met ondersteunende video’s 
gepresenteerd. Er zijn onafhankelijke formatieve taken om te downloaden, die tot doel 
hebben deelnemende docenten hun voortgang door de inhoud van de cursus te laten 
bewaken en ervoor te zorgen dat hun professionele ontwikkeling plaatsvindt op een niveau 
dat overeenkomt met hun bestaande kennis en vaardigheden. Daarnaast zijn er in de 
internetcursus mogelijkheden voor asynchrone reacties zodat de deelnemende docenten 
kunnen discussiëren.  
Naast een welkom en een inleiding tot het PETALL-project, bevat de internetcursus vier 
thematische gebieden die afgestemd zijn op de beoogde resultaten van de cursus. Deze 
thema’s zijn: 

1. Taakgericht talenonderwijs 

2. Technologie en talenonderwijs 



 

3. Het maken van een ‘taak’ voor het taalonderwijs 

4. PETALL-taken om te downloaden 

Methodologie 

De nationale cursus wordt via het internet gegeven met de in Schotland landelijk 
beschikbare digitale leeromgeving GLOW. GLOW biedt de mogelijkheid om de cursus alleen 
toegankelijk te maken voor andere GLOW-leden (voornamelijk: docenten in opleiding, 
docenten in een proefperiode en /of bevoegde docenten in Schotland), of voor het publiek – 
hier is gekozen voor volledige toegang om het voor de doelgroep (en andere 
geïnteresseerden) zo gemakkelijk mogelijk te maken om het leer- en lesmateriaal te 
bekijken en uit te proberen Er was aanvankelijk voor een hybride benadering gekozen maar 
er was weinige belangstelling voor de fysieke overdracht. Het is gebleken dat onderwijs via 
het internet het beste medium voor de doelgroep van taaldocenten is. Onderwijs via het 
internet heeft nog twee voordelen: a) het verhoogt de waarde van ICT als kanaal voor leren 
en doceren en b) het helpt de levensduur van de invloed van de nationale cursus te 
verlengen.  

Evaluatieprocedures 

Deze cursus functioneert nu als een gelegenheid voor formatieve voortdurende 
professionele ontwikkeling en daarom zijn er geen formele evaluatieprocedures voor de 
deelnemende docenten. Om de zelf-evaluatieprocedures richting te geven zijn de volgende 
gestructureerde activiteiten opgenomen in de internetcursus: 

1. Begeleide reflectie 

2. Onafhankelijk onderzoek 

Vervolgstrategie 

Een evaluatie van de cursus, die de auteurs in staat stelt te reageren op veranderingen in 
het taalonderwijs in Schotland, is opgenomen op de website en wordt door Question Pro 
veilig gehost. Evaluatiegegevens die door de deelnemende docenten aan de cursusleiding 
worden gegeven worden verzameld en ongeveer iedere drie maanden bekeken en dit zal 
gebruikt worden bij veranderingen van het leerplan en de wijze van onderwijs van de 
nationale cursus. Er is geen einddatum voor deze Vervolgstrategie aangezien de auteurs zich 
willen inzetten om bekendheid te geven aan de voordelen van het PETALL-project en dit 
exploiteren zolang er vraag naar is. 

Schema 

Tijdspanne Door docenten in hun eigen tijd af te leggen. De internetcursus is voor 
onbepaalde tijd vrij toegankelijk voor geïnteresseerde personen. 

Aantal 
bijeenkomsten 

5 bijeenkomsten via het internet 

Totaal aantal uren 
voor elke type 
bijeenkomst 

2 

Goedkeuring door nationale instantie 

Naam van nationale instantie: University of the West of Scotland.  School of Education 
Datum van goedkeuring: 23/03/2016  
Ref. No. N.v.t. 
 



 

Wetenschappelijk adviseur 

Naam: Dr. Lindsay Dombrowski 
Instelling: School of Education, University of the West of Scotland 

Bibliografie en andere bronnen 

COYLE, D. 2013. Listening to learners: an investigation into 'successful learning' across CLlL 
contexts. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. 16(3): 244-266. 
DOMBROWSKI, L; ALLAN, M.; MOHAMMED, K. 2015.  Learner uptake and attainment in 
Scotland: a response focusing on Gaelic and Urdu. Scottish Languages Review. 30. 
ELLIS, R. (2003). Task-based language learning and teaching. Oxford: OUP.  
LOPES, A. (2012). Changing teachers’ attitudes towards ICT-based language learning tasks: 
the Portuguese Experience. 
ETALAGE Comenius project (the Portuguese case). The EUROCALL Review 20(1): 100-103. 
MCLEOD, W. 2014. Gaelic in Contemporary Scotland: contradicitons, challenges and 
strategies. Europa ethnica. 71(1/2):3-12. 
MILLAR, R.M. 2005. ‘Burying alive’: unfocossed governamental language policy and Scots. 
Language Policy. 5:63-86. 
NUNAN, D. (2004). Task-based Language Teaching. Cambridge: CUP. 
SCOTT, J. (2015). Modern Languages in Scotland: Learner Uptake and Attainment 1996-

2014.  Scottish Languages Review. 29.   

WILLIS, D. and J. WILLIS (2007). Doing Task-Based Teaching (Oxford Handbooks for Language  
Teachers). Oxford: OUP. 
WILLIS, J. (1996). A Framework for Task-Based Learning, London: Longman. 
LOSCHKY, L.; Bley-Vroman, R. (1993). "Grammar and Task-Based Methodology". In Crookes, 
G.; GASS, S. Tasks and Language Learning: Integrating Theory and Practice. Philadelphia: 
Multilingual Matters. ISBN 978-058524356-6. 

 


