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Wat willen we 
bereiken? 

Het stimuleren van samenwerking  

tussen docenten en lerarenopleiders in 

verschillende landen door het 

opzetten van regionale netwerken 

voor de ontwikkeling van door ICT 

ondersteund taakgericht taalonderwijs   

 

Het faciliteren van toegang tot  ICT 

ondersteunde taaltaken die makkelijk 

toepasbaar zijn in verschillende 

landen, culturen en niveau en zo de  

‘fysieke en culturele grenzen’  

overbrugt.   

 

Bevorderen van wederzijds begrip en 

bewustzijn van de taalkundige en 

culturele diversiteit d.m.v. ICT 

ondersteund taakgericht taalonderwijs   

 

Verbeteren van de kwaliteit van het 

opleiden van leraren d.m.v. ICT 

ondersteund taakgericht taalonderwijs  

Disclaimer 

The European Commission support for the 

production of this publication does not consti-

tute an endorsement of the contents which 

reflects the views only of the authors, and the 

Commission cannot be held responsi-ble for 

any use which may be made of the information 

contained therein. 
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Wat hebben we te bie-

den?  

 

40 voorbeelden van ‘goede’ICT onders-

teunde taaltaken. Deze taken kunnen ge-

makkelijk worden omgezet naar vershillen-

de talen en op niveau worden aangepast. 

Ze zijn beschikbaar op de PETALL website.   

In elk land en voor elke taal is er voor taal-

docenten en studenten van lerarenoplei-

dingen een training te volgen in het maken 

en uitvoeren van goede ’ICT ondersteunde 

taaltaken.  

Een internationale  training.  

Onderzoeks verslagen,  papers, posters etc, 

beschikbaar op de site.  

Mogelijkeheden om tot uitwisseling te 

komen met taaldocenten/ studenten scho-

len en leerlingen uit verschillende landen 

en ervaringen en ideeën uit te wisselen.   

 

Wat is PETALL? 

 

PETALL is eenn acronym voor Pan European 

Task Activities for Language Learning. 

Het is an LLP transversal KA2 project, gefi-

nancieerd door de Europese Commissie. 

Het heeft als doel het bevorderen vanICT 

ondersteund taakgericht taalonderwijs   

In dit project nemen deel uit Duitsland, Grie-

kenland, Hongarije, Italië, Nederland, Portu-

gal, Servië, Spanje, Turkije en Schotland.  

Elke tandem bestaat uit een lerarenoplei-

ding en een school voor (voortgezet) on-

derwijs.  

Contact 

PROJECT COORDINATOR: ANTÓNIO LOPES 

UNIVERSITY OF ALGARVE 

alopes@ualg.pt 

 

Contactpersoon Nederland: Hans vd Lin-

den 

Regionale academische opleidingsschool 

West Friesland. 

h.vanderlinden@ROWF.nl  

Hoe werkt het? 

 

Elke tandem heeft 4 ICT ondersteunde 

taaltaken ontworpen en / of aangepast, 

gebaseerd op het Common European  

Framework. 

 

Deze taken zijn uitgeprobeerd door docenten 

én leerlingen in scholen van 2 aan Nederland 

grenzende landen, ic.  

Schotland en Duitsland dit om te verzekeren 

dat de taken ‘internationaal’ uitvoerbaar zijn. 

 

Zowel de taken als de training  zijn 

geëvalueerd door zowel eindgebruikers 

(docenten / leerlingen) als onafhankelijke 

deskundigen. 

Alle producten, ic. Taken en trainingen zijn 

vertaald  in alle talen van de bij PETALL 

betrokken landen en toegankelijk via de 

website van het project. 

 

Naast de evaluatie door de eindgebruikers en 

onafhankelijke deskundigen, wordt het hele 

project i.h.k.v. kwaliteitsbeleid ook 


