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1. Introductie
                                                                                                                                                  

Wat is SpeakApps? 
SpeakApps is een platform met activiteiten en applicaties, en een omgeving om online de 
spreekvaardigheid te kunnen oefenen. 

- Waarom zijn we dit project begonnen? 
- Wie is onze gebruiker? 
- Wat ontwikkelen we? 
- Hoe testen we dit? 
- Hoe gaan we verder na 31 december 2012? 

Organised as an open source software 
community: all materials, activities and 
tools will be available for download, 
online use and further development. 

OPEN SOURCE 
SOFTWARE COMMUNITY

READY-TO-USE PLATFORM IN 
THE CLOUD
For teachers who want their students to use these activities, 
materials and tools but do not have or wish to set up the 
required technological infrastructure and support.

A set of tools freely available to download or use within 
the platform: Langblog, Videochat, and Tandem. These 
tools can be used together, or individually with other 
communication tools (e.g Skype).

A set of activities for oral production and interaction for 
different languages (Catalan, English, Dutch, Swedish, Polish, 
and Irish) and levels. Guides for assessment and for 
developing new activities. User guides for the tools, as well as 
guides for developers who wish to integrate the tools in other 
virtual environments.

LEARNING TOOLSACTIVITIES AND MATERIALSMAIN SPEAKAPPS FEATURES

Help us to build 
speakapps

Oral skills practice 
try out tools

Download 
useful materials

Join the speakapps
community

Bring your 
students over

Share your 
knowledge

Activities

Cloud

Tools

A content manager that facilitates the distribution of 
different but complementary materials to students who 
are engaged in tasks carried out synchronously. This tool 
provides content for tasks designed for oral interaction.

A videoconferencing tool tailored to the needs of small 
group work without the presence of the teacher. Its most 
distinctive features are the absence of moderators, 
recorder and automatic archiving system of recordings 
within a given environment.

An audioblog for oral production. Makes it easy for 
students to make an audio or video recording from the 
audioblog and fosters interaction amongst students.

CURRENT SPEAKAPPS PARTNERS

www.speakapps.eu
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2. De taalleerder? (1-5)
                                                                                                                                                  

- 62% vrouwen, 38% mannen 
- heterogene groep taalleerders
- hoogopgeleid
- vooral studenten en werknemers
- 96,3% beschikt over een computer met wifi / dsl
- moedertaal meerderheid Duits, Engels, Spaans en Russisch 
- Engels is de dominante taal voor alle domeinen
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2. Motivatie en niveau (2-5)
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2. Taalvaardigheden (3-5)
                                                                                                                                                  

- spreken en luisteren zijn het belangrijkst
- spreken is het moeilijkst, gevolgd door schrijven (73,2%)
- probleem: woordenschat, vloeiendheid en grammatica
- oplossing: synoniemen, algemene kennis gebruiken / raden, om verduidelijking vragen
- leren spreken door: spreken met anderen (m.n. moedertaalsprekers), naar de radio 
luisteren of tv / films kijken met ondertiteling in de taal
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2. Social media (4-5)
                                                                                                                                                  

Zeer mee eens Mee eens Niet mee 
eens

Internet is nuttig voor het leren van een taal
Mobiele apparaten zijn nuttig voor het leren van 
een taal 
De beste manier om een taal te leren is te wonen 
waar de taal gesproken wordt 
De beste manier om een taal te leren is door een 
cursus te volgen 
Ik oefen mijn spreekvaardigheid het beste door 
met moedertaalsprekers te spreken
Ik leer de taal het beste als ik alleen studeer
Je kunt een taal niet online leren.
Werken in een groep is een goede manier om een 
taal te leren.
Ik vind het niet erg om een webcam te gebruiken 
om een taal te leren

54,5 41,9 3,1

18,9 57,9 20,8

79,2 20,1 0,6

36,9 56,9 6,3

74,2 24,5 0,6

6,3 32,5 55

6,4 19,7 66,2

36,5 56,6 6,3

6,3 36,1 48,1
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2. Social media (5-5)
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3. De applicaties (1-5)
                                                                                                                                                  

Mondelinge productie: 

- asynchrone communicatie
- multimediablog met audio en video

Mondelinge interactie: 

- synchrone communicatie
- tandem
- videochat
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3. Mondelinge productie (2-5)
                                                                                                                                                  

- blog in wordpress 
- opdracht + reactie
- opdracht + reactie + reactie + reactie +
- reactie met tekst, audio of video
- direct via de website of uploaden

- aantal keer oefenen
- audio / video
- spontaan spreken (niet oplezen)
- maximaal 2 minuten (niet te lang)
- geef cursisten na afloop een reden 
om naar elkaar te luisteren
- feedback van docent / cursist

Voorbeeld: http://moodle.speakapps.org/ 
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3. Mondelinge interactie (3-5)
                                                                                                                                                  

- autonoom in tweetallen
- cursisten zien dezelfde afbeelding
- cursisten zien verschillende afbeeldingen
- cursisten zien dezelfde afbeelding maar met verborgen elementen. Deze worden 
zichtbaar als je op de afbeelding klikt.

- met Skype, Adobe Connect, Elluminate maar ook ingesloten in SpeakApps 
Videoconference
- een cms met een interface voor de taalleerder, docent en admininstratie

Voorbeeld: http://moodle.speakapps.org/
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3. Mondelinge interactie (3-5)
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3. Mondelinge interactie (4-5)
                                                                                                                                                  

- 1-6 deelnemers
- geïntegreerde opname- en archiveerfunctie
- geschreven chat
- mute-functie (mogelijk bij teveel deelnemers of slechte geluidskwaliteit)
- link naar tandem
- gespreksleider
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3. Mondelinge interactie (4-5)
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3. Taken (5-5)
                                                                                                                                                  

Identificeer de gewenste leeruitkomsten
Wat is het doel van de opdracht?
Wie voert de opdracht uit?
Wie beoordeelt de opdracht?

Voorbeelden: 

Mondelinge productie

- monoloog (ervaring beschrijven)
- monoloog (mening geven)
- aankondiging
- een publiek toespreken

Mondelinge interactie

- conversatie
- informele discussie
- formele discussie
- doelgerichte samenwerking
- het verkrijgen van diensten
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4. Pilots 2011-2012 (1-5)
                                                                                                                                                  

- soort taken voor mondelinge productie en interactie
- relateren aan Europees Referentiekader / Evaluatie via Webcef
- docentgestuurd en autonoom
- de techniek (Wat werkt goed en wat moet verbeterd worden?)
- gebruikersgemak / toegankelijkheid
- voor cursisten (niet verplicht) én docenten
- docententrainingen en presentaties... 
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4. Pilots via Moodle (2-5) 
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4. Pilots 2011-2012 (3-5)
                                                                                                                                                  

Niveau 1 - A2 - 15 cursisten

Voorbeeld: http://langblog.speakapps.org/speakapps-24/?p=10 
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Moodle Forum (8) Zichzelf voorstellen Feedback van de docent 
online

Langblog 1 (6) Een stad beschrijven Feedback in de klas

Langblog 2 (3) Een vakantie beschrijven Feedback van de docent 
online

Langblog 3 (0) Iets vertellen over de stad 
waar men nu woont

-
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4. Pilots 2011-2012 (3-5)
                                                                                                                                                  

Niveau 2 - B1 - 15 cursisten

*N.a.v. het cursusmateriaal
Voorbeeld: http://langblog.speakapps.org/speakapps-25/?p=1 
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Langblog (8) Zichzelf voorstellen Feedback van de docent

Langblog (2) Praten over het leren van 
een taal*

Feedback van de docent + 
cursist**

Langblog (9) Ervaringen in Nederland* Feedback van de docent + 
cursist**
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4. Pilots 2011-2012 (3-5)
                                                                                                                                                  

Niveau 3 - B2 - 15 cursisten

*N.a.v. het cursusmateriaal
+’autonoom’ 
Voorbeeld: http://langblog.speakapps.org/speakapps-26/?p=14 
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Langblog (4) Reageren op een video Feedback van cursisten

Langblog (4) Praten over het leren van 
een taal*

Geen feedback online

Langblog (1) Inburgeringstoets*+ Feedback van docent

Langblog (0) Praten over het hoger 
onderwijs*+

-

Videochat (0) Groepsdiscussie -
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4. Pilots 2011-2012 (3-5)
                                                                                                                                                  

Spreekvaardigheid - B2/C1 - 7 cursisten

Voorbeeld: http://84.89.0.105:8080/webapps/red5/SearchMeeting 
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Langblog (5) Reageren op een video + 
mening geven

Feedback van docent / 
cursisten

Langblog (3) Advies geven Feedback van docent / 
cursisten

Langblog (1) Voorstel tot bezuinigingen Feedback van docent

Langblog (2) De ideale regering Feedback van docent

Langblog (1) Reflectie Feedback van docent

Videochat (4) Discussie Feedback van docent / 
cursisten
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4. Resultaten Pilots (4-5)
                                                                                                                                                  

- SpeakApps is toegankelijk
- ‘Actieve’ cursisten verbeteren hun spreekvaardigheid aanzienlijk met SpeakApps
- De taken met terugkoppeling (offline / online) worden het best gewaardeerd
- Men geeft de voorkeur aan feedback van de docent
- Men waardeert de link tussen http://erknederlands.org en eigen opname in Langblog!
- Meer video dan audio
- Liever taken die gerelateerd zijn aan de methode
- Docentgestuurde taken hebben de voorkeur
- Oefenen in eigen tijd is fijn, maar kost tijd

Redenen waarom men het niet heeft gebruikt: 
- Geen tijd / Techniek 
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4. Docententraining (5-5) 
                                                                                                                                                  

Online SpeakApps teacher training course

Module 1 teaching / learning online 
Module 2 oral production
Module 3 oral interaction
Module 4 pedagogical design

- 4 weken (februari 2012)
- meer dan 30 deelnemers uit meer
- 6 Europese landen
Wordt vervolgd...

Ook ‘offline’ trainingen in Spanje, Ierland, Finland, Polen en Nederland
Training voor Talencentrum / Faculteit der letteren, Groningen, juni-juli 2012
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5. Sustainability 
                                                                                                                                                  

SpeakApps tools
- Langblog, Tandem, Videochat
- Plugins voor Blackboard, Moodle, Mahara

SpeakApps portal
- Moodle / Mahara
- gebaseerd op Amazon EC2, onderhouden door UOC
pay-per-use

SpeakApps platform
- www.speakapps.org
- community voor ontwikkelaars, taalleerders en
taaldocenten
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Tot slot: op 31 december 2012
                                                                                                                                                  

- gratis, open source online platform
- portal met tools via cloud computing 
- met online ICT-applicaties en onderwijstoepassingen 
- waarmee taalleerders online de spreekvaardigheid kunnen oefenen
- voor taaldocenten en taalleerders 
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Vragen?
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Hartelijk dank!

www.speakapps.eu

j.van.engen@rug.nl
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