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Opzet en ontwikkeling 
taalverwervingscolleges RuG 2006-2012 

› 3 Modules van 1 semester, 10 ECTS (Major / Minor )  

› min. 3 max 6. contacturen per week + 10 uur 
zelfstudie 

› Matrixmodel vaardigheden gekoppeld aan ERK 

› Communicatieve, taakgerichte aanpak 

› Maximaal 20 studenten per groep 

› 2x 7 weken + tentamens 

› Continue toetsing en feedback   

 

 



Kerndoelstellingen bij opzet cursus 
Hoe kunnen we de studenten helpen meer inzicht te 
krijgen in het eigen leerproces, met name voor wat 
betreft de mondelinge vaardigheden. Transparantie.   

 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het oefenen van 
mondelinge vaardigheden niet beperkt blijft tot de 
collegezaal? 10 – 14 uur zelfstudie 

 

Hoe kunnen we het rendement van online uitwisseling 
vergroten? Implementatie in de cursus  



Toegepaste programma’s en methodes  

› Dialang - test 

› Schriftelijke/digitale taalportfolios 

› Continue toetsing, ook voor luisteren en spreken   

› Online uitwisseling 

 

“Linking online exchanges to assessment procedures 
and principles is regarded as a key factor in 
establishing a stronger position of telecollaboration in 
institutional offerings for language learning” (O’Dowd, 
2011)  

 



WebCEF: assesment en trainings tool 

› Web based, Europees project 

› Descriptoren verschillende talen ERK geïntegreerd  

› Geschikt voor  

• zelf beoordeling 

• feedback docent 

• peer-assessment 

• standaardiseringstool, ook buiten eigen instelling!  

› Annotaties feedback relateren aan doelstellingen taak 
en progressie.  

 



Voorbeeld taak mondelinge productie (A2)  

› Je bent op zoek naar een uitwisselingspartner om 
je Spaans te verbeteren. Je besluit een video 
boodschap te posten op een website. Stel jezelf 
voor.  

› ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudias? ¿De dónde 
eres? ¿Cómo es tu familia? ¿Qué aficiones tienes?  

› ¿Dónde vives? ¿Cómo vives? ¿Cómo eres?  
› Doel: ¿Hace cuanto tiempo que estudias 

español?¿Por qué estudias español? Etc. 
 



Voorbeeld assessment tool  



Can-do-statements 



Blok 1: training ERK & zelfevaluatie 

 

› Voorwaarden opdracht: 

• Deelname verplicht, onderdeel continue toetsing 

› Taak:  

• Opname mondelinge productie met webcam 

› Uitvoering:  

• Uitvoering taak en training parallel 

• Uitvoering taak, training achteraf.  

 



Verplicht Trainingsprogramma (blok1) 

› Week 1 kennismaking evaluatie met ERK 

• ERK site Raad van Europa. Zelfbeoordelingsmatrix 

• CEFTrain project Helsinki 

• ERK.nl showcase 

• WebCEF showcase 

› Week 3 taak – en tool training. Plenaire sessie.  

• Uitvoering taak mondelinge productie 

• Opname met webcam en screencast-o-matic 

• Upload en zelfevaluatie met webCEF 

 

 



zelfevaluatie vs. feedback docent 
› Week 4 Zelfevaluatie 

• ERK – niveaus voor alle rubrieken 

• Annotaties voor 2 rubrieken: vloeiendheid en 
bereik 

› Week 5/6 Feedback docent. Transparantie.  

• Niveaus voor alle rubrieken 

• Annotaties voor alle rubrieken (+/-) 

› Week 7 enquête met reacties  

• Vergelijking zelfevaluatie en feedback docent 

• Opeenvolgend nieuwe opdracht + zelfevaluatie   

 



 Zelf- en docentbeoordeling in webCEF 



Voorbeeld gedetailleerde zelfbeoordeling 



Voorbeeld gedetailleerde feedback docent  



Reacties webCEF als training/evaluatietool 

“Ik heb annotaties gemaakt om 
zo duidelijk te hebben waar ik 

mezelf kan verbeteren maar ook 
om aan te geven wat wel goed 

ging.” 

“het is een voordeel 
dat je de opname en 

de bijbehorende 
feedback zo vaak terug 

kunt zien als je wilt. 

“Ik vind het prettig dat 
docenten het gebruiken 
want hun beoordeling is 

exacter” 

› “Omdat ik mijn eigen 
beoordeling met die van de 

docent kon vergelijken, vond 
ik het gemakkelijker om 

mezelf een tweede keer te 
beoordelen” 



Reactie op bevordering autonoom leren 
  

 
“Zelfevaluatie is behoorlijk 
confronterend maar dat is 

waarom het werkt. Het zorgt 
ervoor dat je actief over je eigen 
prestaties gaat nadenken. Wat 

ging goed, wat kan beter? Waar 
moet ik aan werken?” 

“Ik heb annotaties 
gemaakt omdat dat 
de opdracht was en  

omdat ik mijn 
fouten wilde 

toelichten met mijn 
commentaar” 

“Ik vind het leuk en 
leerzaam mezelf 

terug te zien en zo 
meer inzicht te 
krijgen in mijn 

fouten.” 

“Ik heb alleen algemene annotaties 
toegevoegd hoewel ik denk dat ik 
meer leer als ik ook tijd specifieke 

commentaren toevoeg.” 



Overige positieve commentaren: 

+ studenten zien in dat het nuttig is zichzelf terug te 
kunnen zien en te beoordelen.  

+ studenten waren blij verrast dat de zelfevaluatie – 
en feedback van de docent overeenkwam voor wat 
betreft het niveau.    

+ verrast over de positieve feedback en annotaties 
van de docent. De focus ligt immers op wat de 
student kan.  

+ docent krijgt een beter beeld van de prestaties van 
de student.  



Algemene conclusies  
Studenten gaven er blijk van na deze training: 

• Meer inzicht te hebben verkregen in de 
descriptoren van het ERK en wat hun eigen niveau 
is.  

• Beter in staat te zijn zichzelf een 2e keer te 
beoordelen. 

• Meer aandacht voor de taak te hebben en wat 
ervan hen verwacht wordt 

• De indruk te hebben dat de docent een beter beeld 
krijgt van de prestaties van de student 

“Ik vind WebCEF 
een goede manier 

om erachter te 
komen wat mijn 
zwakke en sterke 

punten zijn” 



Blok 2: online uitwisseling & assessment 

› Voorwaarden 

• Uitwisseling waarbij de doeltaal ‘lingua franca’ is. 
Laagdrempelig 

• Taak 3 - ledig: mondelinge interactie,  
interculturele communicatie, schriftelijke 
productie  

• Deelname: facultatief om organisatorische redenen 

 

 

 

 



› Skype 
+ bekend bij studenten, in eigen beheer 
- Plenaire sessie niet gratis  
- delen documenten niet mogelijk 
- Opname niet geïntegreerd  

› Adobe connect 
+ conferentie room voor groep als geheel 
+ opname geïntegreerd 
+ delen documenten niet mogelijk 
- Altijd plenaire sessie 
  

  
 

Communicatie programma’s  



Opname programma’s 

› Screencast-O-matic 

+ Gebruiksvriendelijk 

- Onbruikbaar in plenaire sessie met headset en 
Skype 

 

- Messenger Plus 

+ Bruikbaar in plenaire sessie met headset en Skype 

-  Download nodig 

 

 



Assessment programma’s  

› WebCEF 

+ accountbeheer door docent 

- Taak niet in assessment tool geïntegreerd 

- Alleen assessment mondelinge productie/interactie 

- Alleen mogelijk met video files (audio omzetten) 

- CEFcult  

+ Taak in assessment tool geïntegreerd 

- Accountbeheer bij student 

- Assessment alle vaardigheden in 1 taak mogelijk  

- ERK / INCA descriptoren 

 

 



Opname met Screencast-O-Matic  



Opname met Messenger Plus for Skype 




Blok 2: online uitwisseling & assessment 
› Week 9 communicatie- en opname tooltraining 

• Taak: mondelinge interactie via Skype in de les  

• Opname webcam en Messenger Plus/screencast-o-
matic 

• Peer – en docentfeedback (webCEF/CEFcult) 

› Week 11  online uitwisseling 

• Plenaire sessie (Adobe Connect /Skype) 

• Taak: kennismaking 

• Follow-up biografie en nieuwe afspraak (week 13) 

• Zelf-, peer-  en docentevaluatie     

 

 



Autonoom leren 

› Week 13 Mondelinge interactie met partner 

• Taak wordt buiten de les met partner uitgevoerd.  

• Tools: Skype, Messengerplus, WebCEF.  

• Schriftelijke opdracht ten behoeve van focus, 
gezamenlijk doel.  

 

› Week 15 enquête  

 



Positieve reacties op online uitwisseling   

› Interculturele aspect 

› Lingua franca  

Als je met 
iemand praat die 
hetzelfde niveau 
heeft als jij, valt 
er voor beiden 

wat te leren 

Je gaat dingen 
anders zien.   

Het is leuk en leerzaam 
om met iemand van je 
eigen leeftijd maar van 
een andere cultuur te 

praten in een taal die je 
beiden aan het leren 

bent.   

In dat opzicht is 
het anders dan 

wanneer je met een 
klasgenoot praat.  



Ander commentaar uit enquête 

› Studenten vinden uitwisseling erg leuk 

› Voelen zich zelfverzekerder 

› Zouden graag zien dat uitwisseling vaker wordt 
gedaan.  



Aandachtspunten online uitwisseling 

› Nut en doel van uitwisseling moet heel duidelijk zijn 

› Nadruk op eigen taalgebruik, niet dat van de partner 

› Meer nadruk op belang van het interculturele aspect: 
CEFcult met INCA descriptoren 

› Inhoud taak moet interessant zijn voor beide partners 

› Belang van continuïteit in opdrachten 

› Empower the learner zelf fragment laten selecteren!  

› Facultatief: vooral gemotiveerde taalleerder 
participeert 



 Links 

› http://www.helsinki.fi/project/ceftrain/ 

› http://www.erk.nl 

› http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp 

› https://www.webcef.eu 

› http://webcef.open.ac.uk/main.php 

› https://www.cefcult.eu 

› http://www.screencast-o-matic.com 

› http://skype.com 

› http://www.msgplus.net 
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Bedankt voor uw aandacht!  
 

G.A.Oggel@rug.nl 
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