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HET PROJECT 
 

 

INTRODUCTIE 
 

Migrant Liter@cies is een Europees project, medegefinancierd door het Erasmus Plus-programma van 

de Europese Commissie, met als doel om innovatieve praktijken te ontwikkelen in het gebruik van ICT 

voor het onderwijzen van geletterdheid en de integratie van media en digitale geletterdheid in het 

onderwijs aan migrantenvolwassenen (vluchtelingen, nieuwaangekomen migranten, asielzoekers, 

jongvolwassen migranten en migrantenvrouwen). Traditionele definities van geletterdheid richten zich 

op vaardigheden met betrekking tot rekenvaardigheid, luisteren, spreken, lezen, schrijven en kritisch 

denken, met als einddoel om actieve denkers en leerlingen te ontwikkelen die in staat zijn om op een 

effectieve en nuttige manier deel te nemen aan de samenleving. Deze vaardigheden zijn nodig voor 

een inclusieve deelname aan de samenleving, maar ze maken slechts deel uit van een groter aantal 

vaardigheden en competenties die men nodig heeft om in het dagelijks leven te functioneren (Combes, 

2010). Aangezien het leren van een taal een onvermijdbare stap is op weg naar integratie, zoals vast-

gelegd in de gemeenschappelijke basisbeginselen voor het immigratie-integratiebeleid van de EU, 

maar dat geldt eveneens voor digitale vaardigheden in onze sterk gedigitaliseerde samenlevingen. 

Competenties voor digitale geletterdheid kunnen worden geclassificeerd volgens 3 hoofdprincipes: 

gebruiken, begrijpen en maken. Gebruiken staat voor de technische vaardigheid die nodig is om mid-

dels computers en internet te communiceren; begrijpen behelst de kritische set vaardigheden die ons 

helpt digitale media te begrijpen, contextualiseren en kritisch te evalueren; maken beschrijft de mo-

gelijkheid om content te produceren en effectief te communiceren via een verscheidenheid aan digi-

tale mediatools. Mediageletterdheid bestaat uit: “alle technische, cognitieve, sociale, maatschappe-

lijke en creatieve capaciteiten die ons in staat stellen toegang te krijgen tot, met een kritisch blik kun-

nen kijken naar, en interactie te hebben via zowel traditionele als nieuwe vormen van media.”  De 

bijna universele toegang tot internet en sociale media biedt burgers meer mogelijkheden om geïnfor-

meerd te worden en om geïnformeerde keuzes te maken, maar het creëert ook nieuwe sociale en 

democratische dreigingen en verdere discriminatie, als burgers over deze instrumenten beschikken als 

men niet over de nodige vaardigheden op het gebied van digitale en mediageletterdheid beschikt. 

Integratie in de samenlevingen betekent ook integratie in nieuwe ‘digitale burgerschappen’. Met de 

ontwikkeling van 45 workshops en 8 nationale toolkits voor het leren van talen met gebruik van ICT en 

de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van mediageletterdheid, heeft dit project als doel-

stelling om meervoudige leertrajecten te ontwikkelen, in de kaders van de nationale contexten van de 

partnerlanden van het project, en het project biedt op deze manier innovatieve instrumenten aan do-

centen in het veld. 
 

Het project heeft instellingen voor volwassenenonderwijs en andere instellingen samengebracht die 

werkzaam zijn op het gebied van media-educatie en heeft zo een samenwerking opgebouwd tussen 

formeel, niet-formeel en informeel leren vanuit 8 Europese landen: Mediawijs (België), Tartu Folk 

Highschool (Estland), Centro Zaffiria en Fo. Co. Network (Italië), JFF - Institut für Medienpädagogik 

(Duitsland), Tilburg University (Nederland), POLIS (Polen), Proacademy (Slowakije) en SSF - Solidaridad 

Sin Fronteras (Spanje). Een eerste prioriteit van het project was het onderzoeken van goede werkwij-

zen en methodologieën van alfabetiseringsprogramma's voor volwassenen, waaronder innovatief en 
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creatief gebruik van ICT voor het leren van talen in de betrokken landen, evenals het social mediage-

bruik van volwassen migranten, digitale hulpmiddelen en internet stimuleren. Deze eerste onder-

zoeken vormden de basis voor de trainingen waarbij personeelsleden en ongeveer 200 leraren en ope-

rators met migrantenvolwassenen in de 8 Europese landen betrokken waren, en die hebben bijgedra-

gen aan de ontwikkeling van 45 experimentele workshops die tijdens het tweede jaar van het project 

met ongeveer 500 migranten werden gehouden. Hierbij stond het testen en implementeren van inno-

vatieve praktijken en het gebruik van ICT voor alfabetiseringsonderwijs en de integratie van media en 

digitale geletterdheid in het onderwijs van migrantenvolwassenen voorop. De workshops zijn gericht 

op het effectieve en creatieve gebruik van nieuwe media en apps bij het leren van geletterdheid, de 

ontwikkeling van innovatieve methodologieën voor de integratie van media en digitale geletterdheid 

in het onderwijs van migrantenvolwassenen; sociale inclusie en ontwikkeling van sociale, maatschap-

pelijke, interculturele competenties; mediawijsheid en kritisch denken; en de integratie in nieuwe ‘di-

gitale burgerschappen’. Alle workshops kunnen worden gedownload via de website van het project 

met stap-voor-stapbeschrijvingen en beeldmateriaal van de experimenten, zodat ze gemakkelijk kun-

nen worden gerepliceerd en aangepast aan de behoeften van docenten. Ze kunnen ook op verschil-

lende manieren worden gecombineerd aan de hand van de curriculumdoelstellingen van docenten. 
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HOOFDSTUK 1  
E-TOOLS EN MOOCS: EEN REVALUATIE VAN KLASSIEKE 

BENADERINGEN VAN HET LEREN VAN EEN TWEEDE TAAL 
 
Auteurs: M. Spotti, J. Dijsselbloem 
E-mailadres voor correspondentie: m.spotti@tilburguniversity.edu 
 

 

Deel 1: Introductie 
 

Dit hoofdstuk, geschreven gedurende de verschillende fases van het Migrant Literacies-project, is be-

doeld als een gemeenschappelijk hoofdstuk dat de idiosyncratische leeromgevingen en het veld, waar 

ieder van de consortiumpartners mee te maken heeft in hun dagelijkse L2-onderwijspraktijken, over-

stijgt. Dit hoofdstuk dient als vertrekpunt voor een volwassen reflectie op de manieren waarop op ICT 

gebaseerd L2-onderwijs, op media gebaseerd onderwijs, en de ontwikkeling van technologische vaar-

digheden van zowel lerare(sse)n als leerlingen tegenwoordig algemeen worden erkend als essentiële 

elementen op het vlak van het leren van een tweede taal. 

 

Tegelijkertijd wordt in het huidige hoofdstuk geprobeerd om verder te gaan dan de reflecties die zijn 

verzameld uit onze onderlinge L2-vakgebieden. Het dient eerder als een manier voor lezers – hetzij 

lerare(sse)n, hetzij lerenden – om het discours van digitale geletterdheid te omarmen, waardoor ze 

een nieuw besef kunnen ontwikkelen om hun bekwaamheid in door te ontwikkelen. Het hoofdstuk 

benadrukt in feite dat de centrale rol van collectieve online L2-omgevingen, het gebruik van peer-to-

peer-evaluatieprocessen – of dit nu plaatsvindt tijdens formele of informele leermomenten – bijdraagt 

aan het ontwikkelen van een actieve relationele deelname van de leerling. Het lijkt erop dat de hier-

onder gepresenteerde ervaringen ook een adequaat niveau van bewustzijn weerspiegelen van digitale 

omgevingen en gedragsetiquette die bij hen passen. Dit resulteert in actieve, op de gebruiker geba-

seerde deelname aan collaboratieve e-learningomgevingen gericht op het leren van een tweede taal. 

Dit inzicht verschilt daarom enorm van gebruiksvriendelijke platforms die ‘gewoon’ zijn bedoeld om 

cursussen op afstand te bieden via een van de vele platforms die overal op het internet beschikbaar 

zijn voor L2-onderwijs. 

 

Het begrijpen van de behoeften, de drijfveren en de hindernissen waar de L2-sector mee te maken 

heeft (gehad), en een direct beeld hebben van de inzichten van de belanghebbenden in de factoren 

die de ontwikkeling of de implementatie van online L2-leercurricula bevorderen of belemmeren, is 

daarom fundamenteel. Door deze inzichten te ontplooien, worden zowel lerare(sse)n als leerlingen de 

handvatten geboden om zich verder te ontwikkelen dan de standaardmodus die ons door het web 

wordt geboden, en kunnen we een ontwikkeling van de L2-ervaring realiseren die dicht bij het dagelijks 

leven van onze leerlingen in de buurt komt. Dit wordt niet alleen gedaan door te werken met uitge-

holde leereenheden waarmee een voorgeschreven ontwikkelingstraject wordt gevolgd, maar door te 

werken met leereenheden die rekening houden met de heuristische ontwikkeling en beperkingen van 

de lerenden (werk of gebrek daaraan, onderdak of gebrek daaraan, familie en de herenigingsproce-

dure, juridische status – waarin iemands studiecarrière buiten het L2-klaslokaal uiteen wordt gezet 

voor inburgering –, etc.). 

 

mailto:m.spotti@tilburguniversity.edu
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Tegen deze achtergrond ontvouwt dit hoofdstuk zich als volgt: deel 2 behandelt de ervaringen die in 

het verleden zijn opgedaan en kijkt naar de drijfveren en hindernissen die eerder werden opgemerkt 

op het gebied van ICT en L2-onderwijs toen de overgangsfase tussen L2-onderwijs op basis van boeken 

en op ICT gebaseerd L2-onderwijs plaatsvond. Vanuit dat perspectief richt deel 3 zich meer op het 

succes dat MOOCs hebben kunnen behalen en op de ervaringen die zijn opgedaan in de teams tijdens 

de implementatie van de verschillende workshops die deel uitmaken van ons MOOC-project. In deel 4 

wordt ten slotte gekeken naar de sociaal-culturele wending die plaatsvindt in L2-onderwijs, waarbij we 

ons meer focussen op het concept van nieuwe spreker en dat van de actie van ‘mudar-se’ in het online 

gebaseerde L2-klaslokaal.  

 

 

Deel 2: Ervaringen uit het verleden: Op ICT gebaseerd onderwijs – diens 

drijfveren en hindernissen 
 

Ons uitgangspunt hierbij is het gegeven dat geletterdheid belangrijk en relevant is voor elk mens. Zoals 

UNESCO ons bewust heeft gemaakt, is geletterdheid via zowel formele als informele kanalen, iets waar 

alle mensen in verschillende breedte en diepte over beschikken, zoals het luidt: 

 

“Geletterdheid is een karaktereigenschap die individuen in verschillende mate verwerven, van 

net iets meer dan niets tot een niet vast te stellen hoger niveau. Sommige personen zijn minder 

of meer geletterd dan anderen, maar het is onmogelijk om ongeletterde en geletterde personen 

als twee verschillende categorieën te beschouwen.” (UNESCO, 1957) 

 

Geletterdheid is dus geen kwestie van binaire absoluutheden, waarbij iemand in een bepaalde code 

geletterd of ongeletterd is. Zoals we leren van het concept van sociolinguïstische repertoires (Spotti 

en Blommaert, 2017), kan iemand geletterd zijn in zijn of haar eigen moedertaal, of een specifiek re-

gister daarvan, terwijl hij of zij gepusht wordt – zoals dat vaak gebeurt in meertalige samenlevingen 

over de hele wereld – zijn of haar geletterdheid in een andere taal of een van zijn varianten te ontwik-

kelen als een vorm van secundaire vermaatschappelijking en groepisme. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

de interacties tussen koper en verkoper die plaatsvinden op de vismarkt van Conakry in Guinee, waar 

Sousa wordt gekozen als de handelstaal van de vishandel. Verder moeten we ons ook uiterst bewust 

zijn van het feit dat nieuwaangekomen migranten, die worden onderworpen aan de testregimes voor 

inburgering binnen heel Europa (zie Extra et al., 2009) in veel opzichten als populatie verschillend zijn: 

denk hierbij aan scholing en geletterdheid. Zoals blijkt uit een studie die in 2010 is uitgevoerd door het 

Europees Instituut voor Technologische Prognose (IPTS, 2011), hebben nieuwaangekomen migranten 

verschillende diploma’s van en ervaringen met onderwijssystemen. Verder kunnen ze met verschil-

lende geschriften zijn opgegroeid en kunnen ze verschillende niveaus van bekendheid met zowel on-

line als ICT-gebaseerde leermiddelen met zich meebrengen, of dit nu om desktop-, laptop- of mobiele 

telefoonervaring gaat (Kluzer et al., 2011). Dit betekent kort gezegd dat geletterdheid en analfabe-

tisme niet gedefinieerd kunnen worden middels een binaire benadering. Geletterdheid en digitale ge-

letterdheid, als ook het gebrek daaraan, kunnen als discriminerende factoren werken in het dagelijks 

leven van mensen, wat leidt tot de toename van nieuwe vormen van tastbare en immateriële achter-

stand. Eerdere studies waarbij werd gekeken naar de drijfveren en de hindernissen die het gebruik van 

ICT’s op het gebied van het leren van een tweede taal kunnen bevorderen of belemmeren, kunnen in 

twee groepen worden onderscheiden en samengevat: 

 

 



 Toolkit Nederland   7 
 

Vanuit het perspectief van de leerlingen 

Om succesvol gebruiker te worden van de beoogde taal (L2), hebben online taalleerlingen andere vaar-

digheden en meer zelfkennis nodig dan leerlingen die een beoogde taal face-to-face leren. Het online 

leren van talen vereist in feite effectieve betrokkenheid en digitale vaardigheden om zich positief te 

kunnen manifesteren, evenals een goede dosis vastberadenheid en zelfmanagement aan de kant van 

de leerling als het onderwijs buiten de formele leeromgeving plaatsvindt. Daarnaast mag het online 

leren van talen niet worden beschouwd als het wondermiddel voor een versneld inburgeringstraject. 

Ons onderzoek uit 2010 heeft zelfs aangetoond dat het opleidingsniveau van grote invloed is op de 

autonome capaciteit van de leerling om zelfstandig te werken met op ICT gebaseerde middelen. Dit 

stond daarentegen in schril contrast met het niveau van autonomie dat werd getoond door leerlingen 

van doeltalen – nieuwaangekomen of reeds gevestigd – die een laag opleidingsniveau of een laag al-

fabetiseringsniveau hadden. In die gevallen was het contact met docenten en de uitleg die via de feed-

back van docenten werd gegeven de sleutel tot hun leerervaring. Zoals blijkt uit een recenter in Ne-

derland uitgevoerd onderzoek (Spotti et al., 2017), heeft gebruiksvriendelijk onlineonderwijs – door-

gaans aangeboden door gecertificeerde overheidsinstanties of gecertificeerde particuliere instanties 

– niet de verwachte toename van het slagingspercentage, of van de voltooiing van het inburgerings-

traject. Andere interessante factoren waarmee rekening moet worden gehouden, hebben te maken 

met interpersoonlijke interactie en ondersteuning, evenals de motivatie van studenten en het voorko-

men van uitval. 

 

Vanuit het perspectief van de educatoren 

Het werk dat door ons is verricht in 2009 en 2010, uitgevoerd in zowel Nederland als Zweden, wees 

erop dat de twee educatieve werelden sterk verschillen. Dit verschil was te merken in termen van de 

beschikbaarheid van internet onder de migrantengroepen uit de verschillende onderzoeken, maar ook 

op het gebied van de reeds aanwezige digitale geletterdheidvaardigheden onder de populatie aan 

deelnemende leerlingen. De aanwezigheid van een diepgegronde technofobie onder L2-onderwijzers 

die al vele jaren in dienst waren, kon ook worden aangetoond. De angst voor technologie en de angst 

dat technologie hun werk vervangt, bleek zelfs een van de grootste zorgen van lerare(sse)n te zijn. 

Online leerplatforms vereisen bovendien ook veel vaardigheden die zich pas recentelijk – zij het zonder 

uniformiteit – lijken te ontwikkelen op de leraarsopleidingen. Deze vaardigheden omvatten onder an-

dere het begrip hoe men handvatten kan bieden voor conversatie, inbreng en negotiatie van zingeving 

aan de leerlingen, waardoor de online modules relevant worden voor de dagelijkse ervaringen van 

leerlingen. 

 

 

Deel 3: Mijn MOOC is beter dan die van jou – samen richting een gemeen-

schappelijk doel 
 

Dat MOOCs vanuit een strategisch-organisatorisch standpunt hun toegevoegde waarde laten zien, 

staat buiten kijf. Maar nogmaals, de vraag waarmee we werden geconfronteerd bij het ontwikkelen 

van de MOOC voor het Migrant Literacies-project is de volgende: bieden MOOCs een impliciete meer-

waarde tijdens het leren van een tweede taal en zo ja, voor wie? Met andere woorden, kunnen MOOCs 

effectiviteit bieden voor studenten, duurzaamheid aan docenten en een standaard voor de middelen 

die in het onderwijsproces worden ingezet? Bevinden we ons al in een tijdperk waarin MOOCs alles 

hebben gezien? Voordat we ons verdiepen in onze eigen ervaringen op het gebied van migrantenge-

letterdheid, behandelt dit deel de status quo rond MOOCs en hun inzetbaarheid. 
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De ontwikkeling van leermiddelen heeft geleidelijk de overbrugging van geografische en tijdsgebonden 

afstanden op het gebied van tweede taalonderwijs overbrugd, waardoor verschillende generaties leer-

lingen zijn ontstaan die meer en meer kennis hebben gemaakt met afstandsonderwijs. Je zou kunnen 

stellen dat MOOCs niet alleen deel uitmaken van dit evolutionaire framework, maar dat ze kunnen 

worden beschouwd als de laatste schakel in de keten die aan de ontwikkeling van het afstandsonder-

wijs heeft bijgedragen. Vanuit technologisch oogpunt zijn er in principe verschillende e-learningme-

thodes die met de term MOOC geïdentificeerd kunnen worden. Dankzij onder andere een toename 

aan rekenkracht en opslagruimte die geschikt zijn voor multimedia, snelle communicatienetwerken, 

nieuwe functies en convergentie van digitale apparaten, maken MOOCs unieke leeromgevingen ge-

schikt voor zowel zij die toegang hebben vanuit ‘vaste’ locaties als voor personen in situaties van trans-

nationale mobiliteit, waarmee verdere aanvullende mogelijkheden worden geboden op het gebied van 

een leven lang leren. Eens te meer volgen deze kenmerken weliswaar de meest recente trend van 

technologiegerichte oplossingen voor het leren van een tweede taal, maar zijn ze nog vooral gestoeld 

op het idee van het omzeilen van fysieke en ruimtelijke barrières die de aanwezigheid en voortgang 

van studenten kunnen belemmeren. 

 

Vanuit een didactisch oogpunt lopen MOOCs echter het risico te struikelen over twee bekende pro-

blemen bij het omgaan met e-learningoplossingen voor het leren van een tweede taal. Eén daarvan is 

het klassieke of zelfs haast linguïstisch-eucharistische lesmodel dat docenten gerichte lessen in de 

doeltaal biedt, enkel gemoderniseerd door de toegepaste technologieën. Dit is vaak bijna volledig ge-

baseerd op video's die door docenten worden gemaakt, de aanbevolen bibliografie, de tekst en de uit 

te voeren taken, vaak overgenomen van een papieren onderwijsmethode voor het leren van een 

tweede taal. De tweede kwestie die hier moet worden aangekaart, is de kwestie van evaluatie en daar-

mee: of dit e-learninginstrument niet louter een surrogaat is voor het management van tijdgebonden 

en geografische afstand. 

 

Van de vele definities van e-learning blijven sommige gefocust op technologie, terwijl andere in plaats 

daarvan de volledigheid van de leerervaring benadrukken. Cope & Kalantzys (2000, 2012 en 2015 bij-

voorbeeld) verwijzen naar het onderwijsproces in de bredere zin. 

 

In hun begrip van de zaken die hun wortels hebben in kritische geletterdheidsstudies, verwijst de 'e-' 

naar hoe onderwijs wordt gegeven (bijvoorbeeld geschreven of gesproken teksten, statische of bewe-

gende beelden) in gedigitaliseerde vorm. ‘ Leren’  omvat in plaats daarvan enerzijds hetgeen dat wordt 

geleerd (dus de inhoudelijke en didactische aspecten die het leren van de inhoud mogelijk maken), 

anderzijds het hoe en waarom van het onderwijs en hoe dit aansluit bij het dagelijkse leven van de 

individuele student. 

 

Kluzer, Spotti & Ferrari (2011) begrijpen onder de overkoepelende term “…e-learning een reeks me-

thodologieën gericht op het gebruik van ICT om studenten vrijheid van tijd en ruimte te bieden, waarbij 

de apparaten een leeromgeving vormen zoals deze gebruikelijk is (informatiebronnen, leerprikkels, 

interacties met leerkrachten en/of medeleerlingen)”. In die zin krijgt e-learning een veel dieper ge-

gronde waarde dan afstandsonderwijs, of breder nog, dan leren op afstand. Het doel heiligt zich in 

feite niet alleen door het overwinnen van een beperking (fysieke afstand), maar maakt het ook moge-

lijk om nieuwe kansen te benutten (om het beste uit de interacties tussen de student en de leraren, 

de peers, het milieu, de resultaten van het onderzoek, de gemeenschappen naar boven te halen). Het 

vermogen om een heuristisch waardevolle leeromgeving te creëren, rijk aan interpersoonlijke relaties, 

werd al in de jaren 90 benadrukt als een fundamenteel element voor het leren van doeltalen in de 
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zogenaamde sociaal-culturele wending. Desalniettemin ontwikkelt een groot deel van het onderwijs 

dat plaatsvindt in het tweede taalonderwijs zich nog steeds op een nauwelijks interactieve manier: 

enkel met behulp van technologisch verschillende middelen, zoals een scherm in plaats van een pagina, 

een tablet in plaats van een boek. Het besef en de beheerbaarheid van geografische en tijdgebonden 

afstanden leidde al snel tot andere afstanden, zoals die van digitale vaardigheden, dat wil zeggen: door 

de opkomst van e-learning konden Snyder en Prinsloo de constructie van ongelijkheid in leeromgevin-

gen als digitale ongelijkheid herdefiniëren. 

 

 

Deel 4: Overwegingen en conclusies 
 

Een laatste overweging, afkomstig uit de praktijkervaringen die binnen ons consortium zijn opgedaan, 

dient hier te worden gemaakt. Tijdens het werken met het scala aan voorvoegsels die op dit moment 

het leren en het onderwijs lijken te omhullen en die onze zoektocht bij het samenstellen van dit artikel 

hebben gekenmerkt, vindt men een eindeloze lijst aan voorvoegsels in combinatie met leren (en on-

derwijs). Bijvoorbeeld uit teksten die de drijfveren en hindernissen van e-learning voor nieuwaange-

komen migranten behandelen (Driessen et al., 2010), is het vrij eenvoudig om andere teksten te vinden 

die het voorvoegsel ‘ e-‘ liever vervangen door het voorvoegsel ‘ m-‘  waar de ‘m’  voor media learning 

staat. In andere gevallen vinden we ‘online’ leren en ‘virtueel’ leren als voorvoegsels die vervolgens 

worden gekoppeld aan klassikale leeromgevingen. Gezien deze voorvoegsels en hun respectievelijke 

waarden, zijn wij ervan overtuigd dat één ding niet verloren mag gaan binnen dit scala aan termen, en 

dat is onze kernactiviteit is, namelijk: ‘wat was leren?’; ‘wat is leren geworden?’ en ‘hoe ziet leren in 

de toekomst eruit?’  

 

Vanuit een klassiek perspectief zou je kunnen stellen dat in de overgrote meerderheid van de gevallen 

het leren van een tweede taal nog steeds gebeurt – zij het niet alleen – via de gedrukte tekstboekpa-

gina. Nogmaals, vanuit het perspectief dat de gedrukte tekst een klassiek middel voor het leren van 

een tweede taal blijft, komt de tekstboekpagina over als een statisch ontworpen entiteit met een be-

perkte hoeveelheid interactie van de kant van de leerling en met een lineaire route als het aankomt 

op het proleptische leerproces (zie Kress & Bezemer 2005). 

 

E-learning, dat wil zeggen, leren door middel van door schermen gemedieerde teksten, heeft de leer-

ervaring van de leerling beïnvloed, waardoor het vloeiender, dynamischer en vooral afhankelijker is 

van de levenswereld van de leerlingen. Ten slotte, een ander probleem dat niet moet worden gene-

geerd, is het feit dat de ontwikkeling van e-learning via mobiele apparaten op vier elementen berust, 

namelijk mobiliteit, onafhankelijkheid, vloeibaarheid en voorziening. Wat zich in een ‘mobiel’ bevindt, 

wordt in feite onderdeel van de opkomende ‘e-habitus’ van de leerling, ongeacht de plaats waar het 

onderwijs wordt geconsumeerd. Dit concept van habitus, hoewel hiervoor nog steeds empirisch bewijs 

nodig is, zou kunnen suggereren dat het concept van leren verandert als degenen die leren veranderen. 

Met andere woorden, wanneer we worden geconfronteerd met e-learning dat door mobiele appara-

ten wordt ondersteund, zoals we dat binnen ons projectconsortium hebben kunnen, hebben mobiele 

technologieën de potentie om de leerling centraal te stellen. Via een breder curriculum voor het leren 

van een tweede taal dragen ze bij aan de ontwikkeling van gerichte einddoelen die op hun beurt de 

leerling centraal stellen in plaats van het bevorderen van de homogeniteit van curriculum. 
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HOOFDSTUK 2 – DE ORGANISATIE 
 

 

Deel 1: Achtergrond van de organisatie 
 

Tilburg University heeft als doelstelling de maatschappij te dienen en die beter te maken voor de mens. 

De oprichter van Tilburg University, Martinus Cobbenhagen, vond dat wie de samenleving wil begrij-

pen, er actief en bewust bij betrokken moet zijn. Dit gedachtegoed vormt nog altijd onze basis. Binnen 

dit kader is het motto: Understanding Society, de drijvende kracht achter onze gedachten en achter 

de kennis waaraan we bouwen, die we uitdragen en samenbrengen uit verschillende vakgebieden naar 

verschillende organisaties en naar de maatschappij in haar bredere context. Tilburg University werkt 

hierbij vanuit de perspectieven van de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, soci-

ale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theo-

logie. 

 

Specifieker gezegd, is de Nederlandse toolkit ontwikkeld binnen het institutionele kader van Tilburg 

School of Humanities & Digital Sciences en nog specifieker: binnen Babylon – Centrum voor de Studie 

van Superdiversiteit. Het onderzoek en onderwijs van Tilburg School of Humanities and Digital Sciences 

(TSHD) richt zich op mensen binnen het kader van de globaliserende digitale superdiverse samenleving, 

op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en interactieve technologieën, op hun impact op 

communicatie, cultuur en maatschappij, en op morele en existentiële uitdagingen die hieruit voort-

vloeien. Babylon zoomt in op het concept van Superdiversiteit en de verwevenheid van de on- en off-

linewereld. Het sociale leven in de 21e eeuw wordt steeds meer geleid in zowel online als offline soci-

aal-culturele ruimtes, waarbij zowel het structureren van alledaagse als institutionele activiteiten el-

kaar kruisen. Op het gebied van sociale, culturele en linguïstische diversiteit is de onlinewereld een 

fijnmazige nieuwe laag van diversificatie geworden die zowel de fenomenen ter plaatse als de open-

bare debatten daarover en de bestaande sociaal-theoretische benaderingen ervan beïnvloedt en be-

moeilijkt. 

 

Babylon plaatst de online-offline-verbanden centraal in haar betrokkenheid bij diversiteit in de samen-

leving en richt zich de komende jaren op een aantal belangrijke onderzoeksvraagstukken:  

 De precieze aard van nieuwe vormen van sociale interactie in de online-offlinewereld, met 

speciale aandacht voor nieuwe vormen van meertalige en multimodale praktijken; 

 De effecten van het online-offline sociale leven op identiteiten, zowel individueel als collectief; 

 De opkomst en vorming van nieuwe gemeenschappen in de online-

offlinewereld; 

 Het belang van leerpraktijken en kennisverdeling bij de vorming van 

identiteiten en gemeenschappen; 

 De ontwikkeling van beveiliging als een belangrijk institutioneel for-

maat dat de online-offlinewereld structureert; 

 De spanningen en overlappingen tussen morele ordes en wereldbeel-

den verwoord in online-offline sociale praktijken; 

 De sociaal-theoretische implicaties van dit alles, en de geschiktheid of ontoereikendheid van 

bestaande theoretische en methodologische kaders voor het benaderen van de nieuwe vor-

men van sociaal leven die we waarnemen. 
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Tenslotte: de maatschappelijke relevantie van 

het Migrant Literacies-project heeft zijn succes-

sen te danken aan de studenten van de MA 

Language & Globalisation, aan de studenten 

van de BA Online Culture, aan de studenten van 

de postuniversitaire Lerarenopleiding Neder-

lands en aan de pre-BA voor asielzoekers. De 

pre-BA-studenten hebben als proeftuin ge-

diend. Studenten aan deze opleiding zijn (reeds) 

hoogopgeleide studenten die bezig zijn met 

hun inburgering en als einddoel Staatsexamen 

II hebben, om zich zo verder te kunnen ontwik-

kelen in het hoger onderwijs aan Tilburg Uni-

versity of aan een andere Nederlandse universiteit. Het biedt hen de mogelijkheid om zowel de voor-

bereidingen voor Staatsexamen II als de voorbereidingen voor het hoger onderwijs in Nederland te 

voltooien in één studiejaar. 

 

 

Deel 2: Doelstellingen van het project binnen de nationale context 
 

Uit eerdere casestudies is gebleken dat zij die leren veel verschillende opvattingen hebben over ICT’s: 

van het zo vaak mogelijk proberen te gebruiken van een computer tot het vermijden ervan, hierbij zijn 

vrouwen vaak terughoudendere gebruikers dan mannen. Over het algemeen hadden de leerlingen die 

geobserveerd zijn in de casestudies die tien jaar geleden zijn uitgevoerd, vaak minder problemen met 

de toegang tot en het gebruik van een pc en het begrijpen van de ICT-toepassingen voor leren van een 

tweede taal. Het ontwerp en de complexiteit van de applicaties blijkt echter een verschil te maken, 

zeker in combinatie met de educatieve achtergrond van de gebruikers.  

 

Bovendien werden de belangrijkste voordelen van ICT’s als volgt samengevat: de mogelijkheid om ook 

thuis taalonderwijs te volgen; de mogelijkheid om meer geïndividualiseerd te kunnen leren; de moge-

lijkheid om op een beschermde manier (door simulatie en/of toegang tot online inhoud) te worden 

blootgesteld aan situaties uit het echte leven en de daaruit voortvloeiende empowerment- en eman-

cipatie-effecten, vooral onder vrouwelijke studenten. Volgens leraren maakte het gebruik van ICT’s 

destijds het mogelijk om de klassikale activiteiten te differentiëren en te individualiseren, aangezien 

deze konden worden gepland en afgestemd op individuele vaardigheden en behoeften met de steun 

van de pc als alternatief voor het werk dat met de leraar werd uitgevoerd.  

 

ICT’s bieden daarnaast meer flexibiliteit, aangezien leerlingen zelfstandig en met een breed scala aan 

materialen en middelen aan de slag kunnen. De mogelijkheid voor leerlingen om extra leertijd te be-

steden aan specifieke ICT-ondersteunde taken wordt ook door hen vaak zeer op prijs gesteld. Wat 

betreft de tekortkomingen wordt, naast de reeds genoemde behoefte aan basis digitale en tweede 

taalvaardigheden, de meest terugkerende beperking van ICT’s gezien in de slechte ontwikkeling van 

spreekvaardigheid: spraakactiviteiten zijn beperkt tot uitspraakoefeningen en leiden niet tot echte 

communicatie. Vooral voor uitspraak en intonatie vertrouwen studenten sterk op de feedback van de 

leraar.  
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Het is vrij duidelijk dat het van groot belang is om te monitoren hoe de zaken zich hebben ontwikkeld 

voor zowel de studenten als docenten – terwijl we ons in een ontwikkeling richting een genetwerkte 

samenleving bevinden – omdat het de vooruitgang laat zien die is gemaakt en de hiaten die nog steeds 

aanwezig zijn bij het benaderen van digitale geletterdheid in een migratiecontext voor recent gearri-

veerde migranten. 

 

 

Deel 3: Hoe zijn de ICT’s toegepast? 
 

Binnen de workshops van het Migrant Literacies-project, die door Tilburg University zijn uitgevoerd, 

zijn verschillende ICT’s toegepast. Maar, zoals eerder aangegeven, draait het hedendaagse leven niet 

alleen om de online-, maar zeker ook nog om de offlinewereld. Vandaar dat in iedere workshop is 

geprobeerd om de beide werelden, die elkaar toch al overlappen in het dagelijks leven, ook binnen de 

workshops met elkaar in samenhang de vaardigheden van de leerlingen te ontwikkelen. 

 

Zo zijn we binnen het kader van de voorbereiding van de studenten op hun toekomstige academische 

carrière op pad gegaan om de omgeving rondom de campus onder het vergrootglas te leggen (Ethno-

graphic Linguistic Landscaping), waarbij zowel foto’s werden gemaakt als mensen geïnterviewd wer-

den om meer over de omgeving te weten te komen. Bij terugkomst, zijn de studenten aan de slag 

gegaan met het internet en tekstverwerkingsprogramma’s om zo hun verhaal over de omgeving op te 

schrijven. Zoals verwacht, kwam hier de superdiversiteit van de omgeving naar voren, en ontwikkelden 

de studenten hun oog voor detail voor wat er om hen heen is, bestaat en gebeurt. 

 

Daarnaast hebben we ze ook op verschillende manieren betrokken bij hun voorbereidingen op de Ne-

derlandse arbeidsmarkt. Zowel via sociale media (bijv. LinkedIn) als via gespeelde sollicitatiegesprek-

ken, oefenden zij hun vaardigheden voor het solliciteren, en leerden ze hoe – in de Nederlandse con-

text – een sollicitant zich wenselijk voordoet en profileert. In weer een andere workshop maakten de 

leerlingen kennis met het samenvatten van wetenschappelijke teksten, en om het niet té moeilijk te 

maken, kwamen deze wetenschappelijke teksten in dit geval uit verschillende populairwetenschappe-

lijke tijdschriften.  

 

Zo hebben we er ook voor geprobeerd te zorgen dat iedere workshop aan te passen is op het niveau 

van uw eigen leerlingen: de tekst kan ook een krantenartikel zijn, of een eenvoudige uitleg van het 

gebruik van een apparaat. Ethnographic Linguistic Landscaping kan ook een veel eenvoudigere explo-

ratie van de omgeving zijn: waar zit het postkantoor, de bank, de supermarkt – en wat zijn hier de 

belangrijkste termen en hoe zorg ik voor een succesvolle interactie? Daarnaast hebben we, in het vol-

gende hoofdstuk, ook een flink aantal workshops van onze Europese partners opgenomen, om u een 

beeld te geven van de manieren waarop het leren van een tweede taal binnen de Europese Unie wordt 

aangepakt.  
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HOOFDSTUK 3 – WORKSHOPS 
 

 

In dit hoofdstuk vindt u een aantal van de workshops die door ons (de eerste vijf workshops) en onze 

Europese partners (de laatste zeven workshops) zijn gegeven. De workshops zijn gebaseerd op een 

eigentijdse aanpak waarbij telkens meerdere leerelementen in één workshop zijn verpakt, en waarbij 

op een formatieve (d.w.z. een vormende) wijze wordt gekeken naar de vooruitgang van de leerling(en). 

Zoals wij deze workshops hebben uitgevoerd, moet worden opgemerkt dat deze gericht waren op jon-

geren met een hoge mate van digitale geletterdheid en relatief hoog opleidingsniveau. Wanneer u met 

lager geschoolden of minder digitaal bekwame leerlingen werkt, kunt u de invulling van de workshop 

natuurlijk naar believen vormgeven. De onderstaande twaalf workshops dienen dan ook met name ter 

inspiratie en kunnen een handvat zijn bij het opzetten van uw eigen workshops.  
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Workshop 1: Wat is etnografie? 

  
 
 
ALGEMENE INFORMATIE 

 
TITEL 

 

Wat is etnografie? 

KORTE SAMENVATTING 

 

We nodigen een externe professional uit in de klas en laten deze spreken over een 

relevant onderwerp, waarvoor de leerlingen eerst een artikel lezen dat, of video 

kijken die gerelateerd is aan het onderwerp van de les. Daarna gaan de leerlingen 

verder met het schrijven van een essay/een samenvatting over wat ze hebben ge-

leerd. De hele ervaring: voorbereiding, vragen tijdens het college, aantekeningen 

en het afsluitende essay vormen de basis voor beoordeling. 

 

DOELGROEP (grootte, leeftijd, alfabetise-

ringsniveau, digitale geletterdheidsvereis-

ten) 

 

Groepsgrootte: niet bekend 

Leeftijd: jongvolwassenen 

Alfabetiseringsniveau: hoog, B2 en hoger 

Vereisten voor digitale geletterdheid: gemiddeld 

 

TIJD (hoeveel didactische eenheden, tijd 

per eenheid – 6 uur in totaal) 

3 in de klas en 3 uur aan huiswerk 

VORM (externe workshop, projectwerk, 

onderdeel van het regulier onderwijs) 

Onderdeel van het regulier onderwijs, huiswerk 

RUIMTE (opstelling, lokaal, WLAN, etc.) In de klas en thuis, er is een internetverbinding nodig als de leerling meer tijd wil 

besteden aan het opzoeken van informatie. 

 

BEHANDELDE ONDERWERPEN Schrijven, luisteren, lezen (en in mindere mate spreken) 

 

TOOLS (hardware, software, apps, andere 

materialen) 

 

Boek, pen en papier, computer en internetverbinding 

 
 

DOELSTELLINGEN: Om relevante onderwerpen te behandelen die verder gaan dan het reguliere les-

materiaal, maar waarbij wel onderwerpen behandeld worden die belangrijk zijn voor de leerling om 

de cultuur en specifiek taalgebruik (zoals jargon) te leren, en om kennis te maken met een specifiek 

onderwerp vanuit een benadering vanuit meerdere perspectieven. De aanpak die we hebben gevolgd 

was 'zeer' academisch, omdat het van toepassing was op de pre-bachelorstudenten die kennis moeten 

maken met de mogelijke academische gebieden waar ze tijdens hun toekomstige carrière meer over 

zouden willen leren. 

 

TAALVAARDIGHEDEN: lezen, luisteren, schrijven en in mindere mate spreken 

 

LINK NAAR DIGITALE/MEDIAGELETTERDHEID: studenten 

ontwikkelen een begrip van een relevant onderwerp mid-

dels een inleidend college over de etnografische interpreta-

tieve onderzoeksmethode, waaronder het gebruik van een 

computer en internet (het schrijven van een essay en het 

opzoeken van de nodige informatie via een zoekmachine, 

bijvoorbeeld ‘wat is etnografie?’ en ‘hoe wordt etnografie 

toegepast?’). 
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STAP-VOOR-STAPBESCHRIJVING – Workshop 1 

 

Stap 1 

Tijd Beschrijving van activiteit Doel Materiaal Letterkundige vaar-

digheden (linguïs-

tisch, alfabetisch,  

digitaal, media) 

1 uur Het college voorbereiden door een 

relevante webpagina, Wikipedia-pa-

gina, artikel en dergelijke te lezen (in 

ons geval: een beknopt artikel over 

een etnografisch onderzoek). 

Een onderwerp inzetten, 

waarbij zowel wordt gewerkt 

aan de taalvaardigheid als 

het theoretisch begrip van 

een bepaald onderwerp. 

Computer, 

boek, pen en 

papier 

Taalvaardigheid, basis-

vaardigheden in digitale 

media, leesvaardigheid, 

algemene academische 

ontwikkeling 

2 uur Een college/presentatie in de klas 

door een persoon die gelinkt is aan 

het onderwerp dat via het artikel/de 

video is geïntroduceerd. 

Consolideren en uitbreiden 

van eerder geleerde infor-

matie. Discussiëren en pra-

ten over het onderwerp in 

de klas. 

 

Boek, pen en 

papier 

Spreekvaardigheid, taal-

vaardigheid 

Stap 2 
2 uur Aan de hand van het artikel/video en 

de gemaakte aantekeningen een es-

say/samenvatting schrijven over wat 

er tijdens het college is besproken. 

Gezien de intensiteit van deze taak 

hoeft een samenvatting niet een be-

paalde lengte te hebben, maar een 

halve pagina zou het gewenste mini-

mum kunnen zijn. Sommige studen-

ten vinden het misschien gemakkelijk 

om over het onderwerp te schrijven, 

maar vinden het lastig om bepaalde 

stukken weg te laten, waardoor het 

een arbeidsintensieve taak is. 

 

Een relevant onderwerp in-

zetten dat zowel de taalvaar-

digheid als het begrip van 

het onderwerp verbetert. 

Een onderwerp leren begrij-

pen dat relevant is voor de 

carrière/integratie van de 

leerling. 

Computer, 

boek, pen en 

papier 

Schrijfvaardigheid, lees-

vaardigheid, basisvaar-

digheden in digitale me-

dia 

Stap 3 
1 uur De resultaten worden formatief be-

sproken in de klas: onderdelen die 

veel studenten lastig vonden, wor-

den met alle studenten besproken, 

voor de individuele problemen/ 

knelpunten kan de leraar/lerares be-

sluiten om het één-op-één te be-

spreken. 

 

Eerder geleerde informatie 

consolideren en herhalen. 

Bespreken en praten over 

het geleerde materiaal. 

Boek, pen en 

papier 

Zelfreflectie, taalvaardig-

heid 
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Workshop 2: ELLA? Ethnographic Linguistic Landscaping 

 
 
 

ALGEMENE INFORMATIE 

 
TITEL 

 

ELLA? Ethnographic Linguistic Landscaping. Leer je buurt kennen 

KORTE SAMENVATTING 

 

ELLA is een etnografische onderzoeksmethode die linguïstische referenties ge-

bruikt om een specifiek gebied (in de buurt van de school, je eigen buurt, etc.) in 

kaart te brengen en beter te leren begrijpen. Door het gebied al samenwerkend 

te onderzoeken, leren studenten de plaats beter kennen terwijl ze ook leren om 

samen te werken, digitale media te gebruiken en intensief met de taal te werken. 

 

DOELGROEP (grootte, leeftijd, alfabetise-

ringsniveau, digitale geletterdheidsvereis-

ten) 

 

Groepsgrootte: niet bekend 

Leeftijd: jongvolwassenen 

Alfabetiseringsniveau: hoog, B1 en hoger 

Vereisten voor digitale geletterdheid: gemiddeld 

 

TIJD (hoeveel didactische eenheden, tijd 

per eenheid – 6 uur in totaal)  

 

1 uur voorbereiding, 2 uur onderzoek, 2 uur schrijven, 1 uur bespreken van de 

activiteit en de bevindingen 

VORM (externe workshop, projectwerk, 

onderdeel van het regulier onderwijs) 

Onderdeel van het regulier onderwijs, huiswerkvoorbereidingen 

RUIMTE (opstelling, lokaal, WLAN, etc.) 

 

In de klas, op straat, en thuis. Toegang tot het internet is een vereiste 

BEHANDELDE ONDERWERPEN 

 

Verschillende onderwerpen, afhankelijk van de omgeving 

TOOLS (hardware, software, apps, andere 

materialen) 

Telefoon, pen en papier, computer en internetverbinding 

VIDEOLINK https://youtu.be/K_EbkpoBq3g 

 

 
 
DOELSTELLINGEN: taalvaardigheid verbeteren door middel van een aanpak vanuit meerdere perspec-
tieven, waaronder luisteren, spreken, onderzoek doen, schrijven en lezen. 
 
TAALVAARDIGHEDEN: begrijpend lezen, spreken en schrijven, en in mindere mate luisteren 
 
LINK NAAR DIGITALE/MEDIAGELETTERDHEID: Studenten doen meer kennis op van de nieuwe omge-
ving waarin ze leven. Door een vergrootglas kijken ze naar de plekken die ze dagelijks zien, maar waar-
van ze (vaak) niet bewust zijn van de verborgen lagen van globalisering en superdiversiteit die invloed 
hebben op de omgeving. Na hun eerste onderzoek gebruiken de studenten zoekmachines en mogelijk 
ander materiaal om hun kennis over hun ‘offline’ bevindingen uit te breiden. 
 
  

https://youtu.be/K_EbkpoBq3g
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STAP-VOOR-STAPBESCHRIJVING – Workshop 2 

 

Stap 1 

Tijd Beschrijving van activiteit Doel Materiaal Letterkundige vaar-

digheden (linguïs-

tisch, alfabetisch,  

digitaal, media) 

1 uur  Introductie over ELLA: wat het is, wat 

we ermee doen en hoe we het aan-

pakken. 

Begrijpen hoe de methode 

werkt, kennis maken met het 

academische veld, de moge-

lijkheid hebben om vragen 

te stellen 

Geen Taalvaardigheid, spreek-

vaardigheid 

2 uur Samen met een leraar/assistent ‘het 

veld in gaan’ om door een vergroot-

glas naar de taalkundige bijzonder-

heden van de omgeving te kijken (en 

daar foto's van te maken). Waar mo-

gelijk worden studenten aangemoe-

digd om aantekeningen te maken en 

vragen te stellen aan mensen die 

hen kunnen helpen de linguïstische 

kenmerken beter te begrijpen. 

 

Een linguïstische kaart van 

het gebied maken, studen-

ten vertrouwd maken met 

het gebied, hen in gesprek 

laten gaan met mensen die 

ze niet kennen (met de hulp 

van de leraar/assistent) 

Smartphone of 

computer, 

eventueel pen 

en papier 

Begrijpend lezen, luister-

vaardigheid, spreekvaar-

digheid, basisvaardighe-

den voor computer of 

smartphone 

Stap 2 
2 uur  Als groep samenwerken om meer te 

weten te komen over de inzichten 

van het eerdere veldonderzoek. Aan-

tekeningen maken en tot slot een 

leesbaar document creëren waarin, 

zij het in het kort, de verschillende 

inzichten worden behandeld. 

 

Coöperatieve besluitvorming 

in een groep, leren omgaan 

met een zoekmachine, infor-

matie lezen op internet, de 

bevindingen opschrijven 

Smartphone, 

computer 

Interactieve besluitvor-

ming en basisvaardighe-

den voor computers of 

smartphones (zoekma-

chines, Word, etc.) 

1 uur Bespreken welke inzichten er zijn 

verworven in groepsverband. Stu-

denten praten met andere groepen 

over hun bevindingen en beant-

woorden zo nodig vragen. 

Groepsdiscussie, leren hoe je 

een statement maakt tijdens 

het spreken 

Geen (eventu-

eel een bea-

mer of com-

puter om de 

foto's te to-

nen) 

 

Spreekvaardigheid, luis-

tervaardigheid, elemen-

taire communicatieve 

vaardigheden 

 

  



 Toolkit Nederland   19 
 

Workshop 3: Solliciteren met een online profile 
 
 
 

ALGEMENE INFORMATIE 
 

TITEL 

 

Solliciteren met een online profiel 

KORTE SAMENVATTING 

 

Ter voorbereiding op een stage van minimaal 8 weken (in het geval van de pre-ba-

chelor studenten van TiU), moeten studenten zich vertrouwd maken met sollicite-

ren en het updaten van hun curriculum vitae en LinkedIn-pagina.  

 

DOELGROEP (grootte, leeftijd, alfabeti-

seringsniveau, digitale geletterdheids-

vereisten) 

 

Groepsgrootte: niet bekend 

Leeftijd: jongvolwassenen 

Alfabetiseringsniveau: hoog, B2 en hoger 

Vereisten voor digitale geletterdheid: gemiddeld 

 

TIJD (hoeveel didactische eenheden, 

tijd per eenheid – 6 uur in totaal)  

 

2 uur in de klas, 3 uur individueel werken aan het updaten van het cv/LinkedIn-

profiel, 1 uur groepsgesprek 

VORM (externe workshop, projectwerk, 

onderdeel van het regulier onderwijs) 

Tijdens reguliere lessen, huiswerk 

RUIMTE (opstelling, lokaal, WLAN, etc.) 

 

In de klas en thuis, er is een internetverbinding vereist om het LinkedIn-profiel bij 

te werken 

 

BEHANDELDE ONDERWERPEN 

 

Solliciteren, persoonlijk cv, oefenen van internetvaardigheden 

TOOLS (hardware, software, apps, an-

dere materialen) 

Computer en internetverbinding 

 
 
DOELSTELLINGEN: om studenten voor te bereiden om volwaardige deelnemers te worden van de 
maatschappij, vooral degenen die nog studeren, moeten zij hun cv, LinkedIn-profiel bijwerken/aan-
maken en vertrouwd raken met het solliciteren naar een baan of om een stageplek te vinden. 
 
TAALVAARDIGHEDEN: lees-, spreek- en schrijfvaardigheid, in mindere mate luistervaardigheid. 
 
LINK NAAR DIGITALE/MEDIAGELETTERDHEID: Leerlingen maken een cv/profiel dat aansluit bij hun 
interessegebied en het land waarin ze leven door hun computer te gebruiken om zo kennis te maken 
met de bestaande sectoren en om hun persoonlijke informatie bij te werken. 
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STAP-VOOR-STAPBESCHRIJVING – Workshop 3 

 

Stap 1 

Tijd Beschrijving van activiteit Doel Materiaal Letterkundige vaar-

digheden (linguïs-

tisch, alfabetisch,  

digitaal, media) 

1 uur Tijdens het eerste college over dit onder-

werp maken de studenten kennis met het 

concept van een stage (indien nodig), 

maar belangrijker nog, ze leren meer over 

de mogelijke werkplekken waar ze terecht 

kunnen komen, hoe ze naar banen kunnen 

zoeken en krijgen een inleidend college 

over hoe zij hun cv kunnen aanmaken of 

bijwerken. 

 

Leerlingen vertrouwd 

maken met cv's en 

sollicitaties. 

(Voor het ma-

ken van aante-

keningen) 

computer, 

boek, pen en 

papier 

Mediavaardigheden 

(LinkedIn), luistervaar-

digheid 

2 uur Vervolgens gaan studenten, als huiswerk, 

aan de slag met een aantal bronnen om 

hun begrip van de lokale/nationale ar-

beidsmarkt en de etiketten van het sollici-

teren in het land waar ze wonen te ontwik-

kelen. Ze beginnen ook met het maken/ 

bijwerken van hun cv om zich beter te kun-

nen positioneren op de arbeidsmarkt in de 

lokale/landelijke context. 

 

Leerlingen vertrouwd 

maken met cv's en 

sollicitaties. Het ma-

ken/bijwerken van 

hun cv. 

Computer Leesvaardigheid, taal-

vaardigheid, computer-

vaardigheden 

Stap 2 

1 uur Tijdens het tweede college verschuift de 

focus naar online presentatie van de leer-

lingen zelf, in het bijzonder in een professi-

onele context. Dit betekent dat ze ver-

trouwd raken met LinkedIn, de website 

wordt onderzocht en besproken, daarnaast 

wordt het concept van een (professioneel) 

netwerk geïntroduceerd. In groepsverband 

bespreken ze hun eigen netwerken of wel-

ke netwerken ze willen ontwikkelen. 

 

Meer leren over (on-

line) netwerken, jezelf 

presenteren in een 

professionele context. 

Computer, 

boek, pen en 

papier 

Basis computervaardig-

heden, lees-, luister- en 

spreekvaardigheid 

1 uur Na de introductie maken/updaten leer-

lingen hun LinkedIn-profiel met behulp 

van het cv dat ze eerder hebben gemaakt/ 

bijgewerkt. Ze voegen een profielfoto toe 

en relevante informatie om hun profielen 

representatief genoeg te maken om aan-

trekkelijk te zijn voor toekomstige werkge-

vers. 

 

Voorbereiden op de 

lokale/ landelijke ar-

beidsmarkt, het uit-

breiden van hun (pro-

fessionele) netwerk. 

Computer Basisvaardigheden voor 

computer of smart-

phone, multimediale 

vaardigheden, schrijf-

vaardigheid 

Stap 3 

1 uur  Nadat de studenten hun cv en LinkedIn-

profiel hebben gemaakt/ bijgewerkt, ko-

men ze terug in de klas en bespreken ze in 

de groep wat hun sterke en zwakke punten 

zijn, waar ze (aan) willen werken, wat hun 

angsten zijn, etc. 

Reflecteren op de er-

varing van het voorbe-

reiden op een sollicita-

tie, de geleerde vaar-

digheden consolideren 

en spreekvaardighe-

den oefenen door over 

deze ervaring te pra-

ten. 

 

Geen (moge-

lijk computer, 

beamer om 

hun cv/ Lin-

kedIn te laten 

zien) 

Taalvaardigheid, spreek-

vaardigheid, reflectie-

vaardigheid 
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Workshop 4: Voorbereiding op een sollicitatiegesprek 
 
 
 

ALGEMENE INFORMATIE 

 
TITEL 

 

Voorbereiding op een sollicitatiegesprek 

KORTE SAMENVATTING 

 

Na de vorige workshop, waarin studenten hun cv en LinkedIn-profiel hebben ge-

maakt/ bijgewerkt, is het tijd voor hen om zich voor te bereiden op de daadwer-

kelijke sollicitatiegesprekken. Tijdens het eerste college presenteren ze zichzelf 

en bespreken ze hun interesses en vaardigheden. In de tweede helft van de 

workshops nemen ze deel aan schijninterviews, waar ze interactie hebben met 

‘toekomstige werkgevers’ (d.w.z. hun collega’s en docenten (assistenten)). 

 

DOELGROEP (grootte, leeftijd, alfabetise-

ringsniveau, digitale geletterdheidsvereis-

ten) 

 

Groepsgrootte: niet bekend 

Leeftijd: jongvolwassenen 

Alfabetiseringsniveau: hoog, B2 en hoger 

Vereisten voor digitale geletterdheid: gemiddeld 

 

TIJD (hoeveel didactische eenheden, tijd 

per eenheid – 6 uur in totaal) 

4 uur in de klas en 2 uur huiswerk 

VORM (externe workshop, projectwerk, 

onderdeel van het regulier onderwijs) 

Tijdens reguliere lessen, huiswerk 

RUIMTE (opstelling, lokaal, WLAN, etc.) 

 

In de klas en thuis, er is een internetverbinding vereist als de leerling aanvullende 

informatie moet opzoeken. 

BEHANDELDE ONDERWERPEN 

 

Sollicitatie, zelfrepresentatie, computervaardigheden 

TOOLS (hardware, software, apps, andere 

materialen) 

 

Computer en internetverbinding, een beamer/scherm als ze een presentatie wil-

len laten zien. 

 
 
DOELSTELLINGEN: om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt, krijgen studenten de kans om over 
zichzelf te praten in een ‘sollicitatie’-opstelling, hun vaardigheden te verbeteren om over zichzelf te 
praten in een professionele context en om zich voor te bereiden op daadwerkelijke sollicitaties in de 
(nabije) toekomst. 
 
TAALVAARDIGHEDEN: spreek- en luistervaardigheid, en in mindere mate lezen en schrijven. 
 
LINK NAAR DIGITALE/MEDIAGELETTERDHEID: Leerlingen bereiden een presentatie voor over zichzelf 
en hun interesses. Vervolgens nemen ze deel aan de neppe sollicitatiegesprekken waarin ze worden 
ondervraagd over hun motivatie om in een bepaalde functie te werken. Ze kunnen zich voorbereiden 
op dit sollicitatiegesprek alsof het een echte vacature is, en zoeken daarom online relevante informatie 
op. 
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STAP-VOOR-STAPBESCHRIJVING – Workshop 4 

 

Stap 1 

Tijd Beschrijving van activiteit Doel Materiaal Letterkundige vaar-

digheden (linguïs-

tisch, alfabetisch,  

digitaal, media) 

2 uur Huiswerk: leerlingen presenteren zichzelf 

en integreren de eerder gemaakte/ bijge-

werkte cv en LinkedIn-informatie om zich 

specifiek te concentreren op hun werkinte-

resses/werkervaring. Studenten bereiden 

ook een nep-sollicitatiegesprek op een va-

cature voor die zal worden gehouden in 

een kleine groep met een leraar (assistent) 

 

Een presentatie ma-

ken om voor de klas 

te presenteren. 

Computer PowerPoint-vaardighe-

den, schrijfvaardigheid 

2 uur In korte presentaties presenteren de leer-

lingen zich en geven ze de klas een paar 

minuten de tijd om vragen te stellen over 

hun interesses en werkervaring 

 

Zichzelf presenteren 

in een professionele 

context. 

Indien gewenst 

een scherm/ 

beamer en een 

computer 

Spreekvaardigheid, taal-

vaardigheid 

Stap 2 

1 uur Neppe sollicitatiegesprekken. 

 

Deelnemers maken 

kennis met sollicitatie-

gesprekken en leren 

kritische vragen over 

zichzelf en hun inte-

resses en ervaring te 

beantwoorden. 

 

Geen Taalvaardigheid, spreek-

vaardigheid, kritisch 

denkvermogen. 

1 uur Groepsdiscussie over de ervaringen van de 

leerlingen tijdens de neppe sollicitatiege-

sprekken. Sterke en zwakke punten be-

spreken, formatieve feedback ontvangen. 

 

Reflecteren op de er-

varingen en hun 

sterke en zwakke pun-

ten beter begrijpen. 

Geen Spreek- en luistervaar-

digheid, zelf-reflectieve 

vaardigheden. 
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Workshop 5: Werken met wetenschappelijke teksten 

 
 
 
ALGEMENE INFORMATIE 

 
TITEL 

 

Werken met wetenschappelijke teksten 

KORTE SAMENVATTING 

 

Afhankelijk van het niveau van de leerlingen zullen teksten uit populairweten-

schappelijke tijdschriften of van interessante wetenschappelijke websites/tijd-

schriften worden gebruikt om de leerlingen kennis te laten maken met het doen 

van onderzoek. Voorafgaand aan de les krijgen de studenten een verscheiden-

heid aan artikelen over verschillende onderwerpen aangeboden die voor de 

meeste mensen interessant zouden moeten zijn. Tijdens het college wordt de 

studenten geleerd hoe ze een dergelijk artikel moeten lezen, om de elementen 

te isoleren die belangrijk zijn en hoe ze de belangrijkste informatie uit het artikel 

kunnen samenvatten in hun eigen micro-artikel. 

 

DOELGROEP (grootte, leeftijd, alfabetise-

ringsniveau, digitale geletterdheidsvereis-

ten) 

 

Groepsgrootte: niet bekend 

Leeftijd: jongvolwassenen 

Alfabetiseringsniveau: Uiteenlopend, A1+, afhankelijk van de groep 

Vereisten voor digitale geletterdheid: gemiddeld 

 

TIJD (hoeveel didactische eenheden, tijd 

per eenheid – 6 uur in totaal) 

2 uur les, 4 uur aan het voorbereiden en afronden van de opdracht 

VORM (externe workshop, projectwerk, 

onderdeel van het regulier onderwijs) 

Tijdens de reguliere lessen, huiswerk, externe workshop 

RUIMTE (opstelling, lokaal, WLAN, etc.) 

 

Klaslokaal en thuis, er is toegang tot internet nodig 

BEHANDELDE ONDERWERPEN 

 

Uiteenlopende onderwerpen afhankelijk van de gekozen items 

TOOLS (hardware, software, apps, andere 

materialen) 

 

Telefoon, computer, eventueel pen en papier 

 
 
DOELSTELLINGEN: taalvaardigheid verbeteren door uitgebreid te lezen en terug te rapporteren over 
hoe u uw eigen micro-artikel schrijft. 
 
TAALVAARDIGHEDEN: begrijpend lezen, schrijven, online onderzoeken en in mindere mate luisteren 
(tijdens de les) 
 
LINK NAAR DIGITALE/MEDIAGELETTERDHEID: Studenten ontwikkelen een beter begrip van het ge-
bruik van hulpmiddelen voor het leren van talen op hun computer. Ze leren hoe ze een tekstverwerker 
moeten gebruiken en in mindere mate leren ze hoe ze een online zoekmachine moeten gebruiken. 
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STAP-VOOR-STAPBESCHRIJVING – Workshop 5 

 

Stap 1 

Tijd Beschrijving van activiteit Doel Materiaal Letterkundige vaar-

digheden (linguïs-

tisch, alfabetisch,  

digitaal, media) 

1 uur Voor de les wordt de studenten gevraagd 

een artikel te lezen uit een (populair) we-

tenschappelijk tijdschrift. Afhankelijk van 

het niveau van de leerlingen wordt het ni-

veau van het artikel bepaald. Uit eerdere 

ervaringen hebben we geleerd dat leer-

lingen hun tijd echt nodig hebben om te 

lezen en aantekeningen te maken vooraf-

gaand aan de les. Hen voldoende tijd ge-

ven om één artikel te lezen is essentieel 

om hen de ervaring te geven waar ze 

daadwerkelijk van leren. 

 

Een artikel grondig le-

zen, d.w.z. aanteke-

ningen maken en het 

artikel voorbereiden 

voor latere activitei-

ten. 

Een artikel uit 

een wetenschap-

pelijk of acade-

misch tijdschrift. 

Pen en papier (of 

computer) 

(Begrijpend) lezen, wer-

ken met een computer 

2 uur In korte presentaties presenteren de leer-

lingen zich en geven ze de klas een paar 

minuten de tijd om vragen te stellen over 

hun interesses en werkervaring 

 

Zichzelf presenteren 

in een professionele 

context. 

Indien gewenst 

een scherm/bea-

mer en een 

computer 

Spreekvaardigheid, taal-

vaardigheid 

Stap 2 

1 uur Deze stap omvat de klasactiviteit. Leer-

lingen gaan met de leraar in gesprek over 

het schrijven van een samenvatting van 

een artikel over een wetenschappelijke 

tekst: wat belangrijk is om mee te nemen, 

wat niet of minder relevant is. Wat te doen 

als een je een deel van de tekst niet be-

grijpt? Leerlingen krijgen de tijd om uit 

een stapel artikelen een artikel te kiezen 

dat bij hun interesses/kennis aansluit. 

Een beter begrip krij-

gen van hoe ze om 

moeten gaan met in-

formatie, hoe eerder 

geleerde informatie 

te rapporteren. 

 

Pen en papier, 

computer (voor 

aantekeningen). 

Eventueel een 

beamer voor een 

presentatie van 

de getoonde ar-

tikelen, zodat 

het voor de leer-

lingen makkelij-

ker wordt om 

over hun onder-

werp te spreken. 

 

Spreken, luisteren, 

schrijven 

2 uur De leerlingen krijgen een half uur de tijd 

om hun artikel te lezen en initiële aanteke-

ningen te maken. In kleine groepen gaan 

de studenten in discussie over hun artikel. 

Samen met de andere leerlingen praten ze 

over wat er in de samenvatting van hun 

artikel zou moeten staan (10-15 min. per 

artikel van de leerling, groepsgrootte 4-6). 

 

Verschillende onder-

werpen leren te be-

spreken in een 

tweede taal, evenals 

feedback ontvangen 

en geven. 

Pen en papier, 

computer (voor 

aantekeningen). 

Spreken, luisteren, in 

mindere mate schrijven 

Stap 3 

3 uur De leerlingen werken aan hun samenvat-

ting. Ze mogen de tekst zo lang maken als 

dat ze denken dat nodig is, maar eerdere 

ervaring heeft ons geleerd dat studenten 

veel te veel tijd besteden aan hun essays 

(tot wel 8 uur in een artikel van 2 pagina's 

- daarom verlangen we slechts ½ á 1 pa-

gina). Hun werk wordt beoordeeld en er 

wordt formatieve feedback naar de stu-

dent gestuurd. 

Meer bezig zijn met 

non-fictief materiaal 

en een verslag schrij-

ven over een onder-

werp dat zowel be-

grijpend lezen als 

een bepaald niveau 

van taalvaardigheid 

toont. 

Computer (of 

pen en papier), 

internet (voor 

verder onder-

zoek als er iets 

onduidelijk is). 

Schrijven, de computer 

gebruiken voor tekstver-

werking en online zoe-

ken 
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Workshop 6: Nep of niet? (Mediawijs, België) 

 
 
 
ALGEMENE INFORMATIE 

 
TITEL 

 

Nep of niet? 

KORTE SAMENVATTING 

 

Deze workshop heeft als doel inzicht te krijgen in het creëren van nieuws off- en 

online. Allereerst probeert de workshop een indruk te geven van wat als nieuws 

kan worden gezien. Ten tweede leren de deelnemers dat het belangrijk is om 

deze nieuwsteksten en afbeeldingen grondig te analyseren, omdat het een vorm 

van nepnieuws of propaganda kan zijn. Ten derde zullen deelnemers leren dat 

niet alleen nieuwsteksten maar ook begeleidende foto's een verhaal kunnen ver-

tellen dat iemands interpretatie van een nieuwsgebeurtenis kan beïnvloeden. 

 

DOELGROEP (grootte, leeftijd, alfabetise-

ringsniveau, digitale geletterdheidsvereis-

ten) 

 

Groepsgrootte: niet bekend 

Leeftijd: jongvolwassenen 

Alfabetiseringsniveau: A2 

Vereisten voor digitale geletterdheid: gemiddeld, gebruik van tablets 

 

TIJD (hoeveel didactische eenheden, tijd 

per eenheid – 6 uur in totaal) 

6 uur  

VORM (externe workshop, projectwerk, 

onderdeel van het regulier onderwijs) 

Tijdens de reguliere lessen 

RUIMTE (opstelling, lokaal, WLAN, etc.) 

 

Klaslokaal met tafels, videoprojector, kranten, papier en potloden 

BEHANDELDE ONDERWERPEN 

 

Nepnieuws, propaganda en overtuigingseffect van afbeeldingen 

TOOLS (hardware, software, apps, andere 

materialen) 

 

Tablets en wifi 

 
 
DOELSTELLINGEN: Bewustwording creëren over nepnieuws en propaganda, burgereducatie omtrent 
de invloed van afbeeldingen. 
 
TAALVAARDIGHEDEN: Verbetering van de dagelijkse taalvaardigheden en het ontdekken van nieuwe 
woorden, sociale vaardigheden, leesvaardigheid, luistervaardigheid. 
 
LINK NAAR DIGITALE/MEDIAGELETTERDHEID: Werken met online en offline nieuwsbronnen om in-
zicht te krijgen in de geloofwaardigheid van nieuwswaardigheden en bovenal nepnieuws. Afbeeldin-
gen analyseren en inzicht verkrijgen in de daarmee verbonden persoonlijke interpretatie van deze af-
beeldingen. 
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STAP-VOOR-STAPBESCHRIJVING – Workshop 6 

 

Stap 1 

Tijd Beschrijving van activiteit Doel Materiaal Letterkundige vaar-

digheden (linguïs-

tisch, alfabetisch,  

digitaal, media) 

25 

min. 

Kennismaking: 

De leraar begint met het vertellen van een ver-

haal over haar/zijn leven en noemt één ding 

dat niet klopt. Daarna moeten de deelnemers 

raden welke bewering een leugen is. Vraag de 

deelnemers vervolgens hetzelfde te doen: ze 

vertellen elk 3 dingen over zichzelf, en 1 daar-

van is onwaar. Geef ze wat voorbereidingstijd. 

Vat aan het eind samen: waarom geloofden 

velen bepaalde dingen en waarom andere din-

gen niet? (Het klonk bijvoorbeeld plausibel, het 

werd goed verteld, etc.) 

Kennismaking 

plus introductie 

met Nep of niet 

 Sociale vaardigheden, 

taalvaardigheid, luister-

vaardigheid, oefenen 

woordenschat 

25 

min. 

Kennismaken met hun nieuwsgewoonten: 

Laat de deelnemers drie recente nieuwsberich-

ten zien (afbeeldingen of koppen - probeer 

enkele voorbeelden te vinden die ze waar-

schijnlijk kennen). 

Vraag hen: 

- Wie weet hier iets over te vertellen? 

- Waar heb je dit gezien/gelezen? 

- Schrijf de bronnen op het bord. 

Vraag ze dan hoe ze op de hoogte blijven van 

wat er in de stad gebeurt? In hun thuisland? 

Laat ze alle digitale applicaties aan elkaar to-

nen (in kleine groepjes). 

Inleiding tot het 

concept ‘nieuws’ 

Enkele recente 

nieuwsberichten 

(foto’s en/of 

koppen), school-

bord 

Sociale vaardigheden, 

taalvaardigheid, luister-

vaardigheid, oefenen 

woordenschat 

15 

min. 

Nieuwsquiz: 

Bespreek in de klas wat als nieuws kan worden 

beschouwd door de deelnemers enkele voor-

beelden te laten zien (bijvoorbeeld een krant, 

een boek, een vakantiefoto op Facebook, een 

Facebook-pagina van een lokaal nieuwsme-

dium, een cd van de Beatles, etc.), De deelne-

mers krijgen een groene en rode kaart. Als ze 

denken dat het voorbeeld als nieuws kan wor-

den gezien, steken ze de groene kaart in de 

lucht. Als het geen nieuws is, houden ze de 

rode kaart op. Wijs de deelnemers na de quiz 

erop dat er verschillende nieuwsmedia zijn. 

Het concept 

nieuws verfijnen 

door middel van 

een nieuwsquiz 

Rode en groene 

papieren kaar-

ten, projector, 

nieuws-voor-

beelden 

Taalvaardigheid, luister-

vaardigheid 

20 

min. 

Nepnieuwsquiz: 

Verwijs naar de waar-of-niet-waar-oefening. 

Wijs erop dat dit tegenstellingen zijn. Geef een 

korte introductie van nepnieuws en vraag hen 

of ze de verschillen kunnen ontdekken? Laat 

daarna de deelnemers nieuwstitels, foto's en 

video's zien: die echt of nep zijn. Deelnemers 

moeten de rode en groene kaarten opnieuw 

gebruiken. Als ze denken dat het item nep is, 

steken ze de rode kaart in de lucht en als de ti-

tel echt lijkt, steken ze de groene kaart op. Be-

spreek elke keer waarom ze denken dat het 

waar of niet waar is. Schrijf in ieder geval alle 

goede observaties op (bijv.: tekst en foto ko-

men niet overeen, oude foto, etc.) 

Introductie van 

concept van 

nepnieuws. 

Rode en groene 

papieren kaar-

ten, projector, 

nieuws-voor-

beelden 

Oefenen op nieuwe 

woordenschat. Nieuwe 

woorden leren door 

voorbeelden te geven 

en de verschillen tussen 

concepten uit te leggen. 
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15 

min. 

Discussie: Waarom nepnieuws? 

Neem enkele voorbeelden van de vorige oefe-

ning. Vraag hen: 

- Wie heeft dit gemaakt? 

- Waarom verspreidt diegene dit? 

Schrijf alle mogelijkheden op het bord. 

Vertel de deelnemers waarom mensen nep-

nieuws maken: 

- geld verdienen 

- om te trollen 

- emoties beïnvloeden: boos, verdrietig, geluk-

kig 

- om verwarring te veroorzaken 

- iemand de schuld geven 

Maak de deelne-

mers bewust van 

de redenen van 

nepnieuws 

Schoolbord, pro-

jector 

 

Media Literacy 

Smartphone 

Digitale basisvaardighe-

den, taalvaardigheid, 

luistervaardigheid. 

20 

min. 

Hoe herken je nepnieuws? 

Als het nog niet is gedaan, vertel dan hoe nep-

nieuws kan worden gemaakt: 

- valse gegevens, cijfers, etc. 

- nepfoto's 

- neppe teksten gecombineerd met echte af-

beeldingen 

Leg uit hoe nepnieuws kan worden herkend: 

- betrouwbare website? 

- dezelfde informatie op verschillende websi-

tes? 

- oud nieuws? 

- uitroeptekens, hoofdletters, etc. 

Hoe wordt nep-

nieuws gemaakt 

en kan het wor-

den herkend in 

hun dagelijks le-

ven? 

Kopieën van Me-

diawijs 

Begripvaardigheden, 

luistervaardigheid, 

woordenschat. 

Stap 2 

Tijd Beschrijving van activiteit Doel Materiaal Letterkundige vaar-

digheden (linguïs-

tisch, alfabetisch,  

digitaal, media) 

15 

min. 

Het verhaal achter profielfoto's: 

De deelnemers krijgen 7 verschillende profiel-

foto's te zien op Facebook en 7 beschrijvingen. 

Vervolgens moeten ze de afbeelding aan de 

juiste beschrijving koppelen. Wat zegt deze 

profielfoto over de persoon? Bijvoorbeeld: 

- Ik ben een reiziger 

- Ik hou van kunst 

- Ik geef een toespraak 

- Ik hou van lachen 

- Ik ben een beetje gek 

- ... 

De leerkracht legt uit dat elke foto een verhaal 

vertelt. Soms probeert het onze gedachten en 

gevoelens te beïnvloeden. Daarom is het be-

langrijk om afbeeldingen te begrijpen en te 

analyseren. 

De deelnemers 

leren dat elke 

foto een verhaal 

vertelt en dat elk 

individu een an-

dere interpreta-

tie heeft. 

Projector 

Afbeeldingen 

Taalvaardigheid, luister-

vaardigheid, sociale 

vaardigheden 

40 

min. 

Een foto zegt meer dan duizend woorden: 

Vorm groepen van 3 of 4 studenten. 

Laat ze de camera's verkennen door te verwij-

zen naar de vorige oefening: 

- neem een profielfoto van iemand die seri-

eus/ambitieus/een reiziger is ... 

Laat ze dan een foto maken die één zin vertelt 

(bijv. de baby slaapt eindelijk, of het kleine 

meisje danst in de gang). 

- Vraag hen om hun zin in Google Translate te 

vertalen om er zeker van te zijn dat ze het per-

fect begrijpen. Als ze denken dat ze er klaar 

Verkenning: hoe 

vertel je een ver-

haal in één foto?  

Het verkennen 

van digitale ba-

sisvaardigheden. 

Tablets (of 

BYOD) 

Google Translate 

Padlet-app 

Taalvaardigheid, luister-

vaardigheid, sociale 

vaardigheden, digitale 

basisvaardigheden 

https://mediaeducationlab.com/media-literacy-smartphone
https://mediaeducationlab.com/media-literacy-smartphone
https://en.mediawijs.be/node/5286
https://en.mediawijs.be/node/5286
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voor zijn, laten ze dat aan de andere studenten 

zien. Ze mogen niet zeggen of het juist is. 

Met de feedback van de andere studenten 

kunnen ze hun foto aanpassen. Help ze bij het 

aanpassen van hun foto's (verander het kader, 

de camerahoek, etc.). Laat ze hun foto's uploa-

den op een Padlet om alle foto's aan de hele 

groep laten zien. Wat vertelt elke foto? 

25 

min. 

Visuele denkstrategieën 

Leg de leerlingen uit dat er enkele technieken 

zijn om afbeeldingen te analyseren. VTS ge-

bruikt 3 vragen die kunnen helpen. 

De deelnemers krijgen verschillende afbeeldin-

gen te zien en moeten deze vragen beant-

woorden: 

- Wat gebeurt er op de foto? 

- Waar haal je het vandaan? 

- Wat kun je nog meer zien? 

Leg in groep uit wat er werkelijk aan de hand 

was. Vervolgens vormen de deelnemers groe-

pen en maken een achtergrondverhaal op ba-

sis van twee foto's. Wat is het verhaal achter de 

foto? Elke groep presenteert hun verhaal aan 

de hele groep. Daarna kan het verschil en de 

overeenkomsten tussen de verhalen worden 

besproken. 

De deelnemers 

leren dat elke 

foto een verhaal 

vertelt en dat elk 

individu een an-

dere interpreta-

tie heeft. 

Projector 

Foto's (afkom-

stig uit recent 

nieuws of van de 

New York Times) 

Taalvaardigheid, luister-

vaardigheid, sociale 

vaardigheden, presenta-

tie-vaardigheden. 

20 

min. 

In welke volgorde? 

Vertel de leerlingen dat je ook verschillende af-

beeldingen kunt gebruiken om een verhaal te 

vertellen, zoals mensen doen in films en strips. 

Haal een pagina uit een strip (bij voorkeur met 

niet veel woorden) en knip elke foto uit. Vraag 

de leerlingen om minimaal 2 verschillende op-

ties te vinden om de afbeeldingen te sorteren. 

Verandert de betekenis? Vraag hen het verhaal 

te vertellen. Vertel de leerlingen dat het be-

langrijk is om deze 'bewerking' te begrijpen. 

Bekijk samen de korte film Lovefield. Pauzeer 

om 2 minuten en vraag: hoe zal dit aflopen? 

Waarom denk je dit? 

 Kopieën van 

strippagina 

Projector 

Het stimuleren van crea-

tief denken, luistervaar-

digheid, leesvaardig-

heid, 

Leer nieuwe woorden-

schat 

25 

min. 

Framing: 

Leg de betekenis van het woord ‘frame’ uit. 

In de volgende oefening leren ze dat een 

nieuwsgebeurtenis anders kan worden gefra-

med. Media kunnen verschillende afbeeldin-

gen kiezen om over een evenement te berich-

ten, wat kan resulteren in een andere interpre-

tatie van het evenement door het publiek. De 

leerkracht legt dit aan de deelnemers uit door 

verschillende foto's over hetzelfde evenement 

te laten zien (bijv. voetbalwedstrijd: winnend 

team vs. verliezend team, een gevecht, het 

winnende doelpunt, de angst in de ogen van 

een supporter, etc.). 

De deelnemers moeten analyseren wat ze op 

de foto zien en wat ze ervan vinden. Toon an-

dere nieuwsitems. Zo kan één krant een treurig 

beeld geven van een gebeurtenis die de indruk 

wekt dat mensen daar verdrietig over zijn. Een 

andere krant kan laten zien dat de mensen ru-

zie maken, wat de indruk wekt dat mensen er 

Om de framing 

van nieuwsme-

dia te begrijpen. 

Om het gebruik 

van afbeeldin-

gen te analyse-

ren om een ge-

beurtenis te mel-

den. 

Projector 

Afbeeldingen 

Taalvaardigheid, luister-

vaardigheid, digitale ge-

letterdheid. 

https://www.nytimes.com/column/learning-whats-%20going-on-in-this-picture
https://www.youtube.com/watch?v=4meeZifCVro
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ruzie over maken. De interpretatie van het arti-

kel hangt dus af van hoe het artikel is gefra-

med en welke afbeeldingen worden gebruikt. 

55 

min. 

Interculturele discussie 

Migranten (in het bijzonder) worden op speci-

fieke manieren geframed door de reguliere en 

sociale media. Vertel de deelnemers dat ze 

waarschijnlijk ook door deze frames worden 

beïnvloed. Vraag hen om het eerste woord dat 

in je opkomt als ze woorden horen als Bel-

gisch, Marokkaans, vluchteling, etc. Vraag hen 

dan wat de 'autochtonen' zouden denken als 

ze deze woorden horen. Laat ze op internet 

zoeken: welke foto's en koppen komen naar 

voren als ze op zoek gaan naar hun eigen 

nationaliteit? Wat zijn de belangrijkste frames? 

Laat het ze opschrijven in twee kolommen: wat 

is onwaar? Wat is waar? Laat ze corrigeren wat 

er fout aan is. Laat ze dit in groep presenteren. 

Corrigeer de woorden indien nodig. Hang deze 

op school. 

Om de framing 

van nieuwsme-

dia te begrijpen. 

Om tegenverha-

len van hun ei-

gen identiteit te 

vormen. 

Computers of ta-

blet om op inter-

net te zoeken 

Taalvaardigheid, luister-

vaardigheid, basisvaar-

digheden in digitale ge-

letterdheid. 

10 

min. 

De docent herhaalt de belangrijkste inzichten 

van de workshop: 

Wat kan worden gezien als nep en echt 

nieuws? (Journaal, sociale media, etc.) En hoe 

herken je het? Wijs op het belang van de (ana-

lyse van) afbeeldingen. Wat zegt de foto? 

Nep of echt beeld? Afbeelding gebruikt om 

een verhaal te framen? Waarom maken en ver-

spreiden mensen nepberichten? (Geld verdie-

nen, meningen beïnvloeden, etc.) 

Samenvatting 

van de vorige 

bijeenkomsten 

Presentatie Samenvattende vaardig-

heden, luistervaardig-

heden, taalvaardigheid 

verbeteren. 

30 

min. 

Laten we lezen en veranderen 

Neem een makkelijk te lezen artikel (we ge-

bruiken Wablieft - een krant speciaal gemaakt 

voor laaggeletterden). Laat de leerlingen in 

stilte lezen, vraag naar enkele hoofdpunten en 

lees dan samen. Samen bespreken: is het waar 

of niet waar? Hoe kunnen we hier een 'nep-

nieuws'-artikel van maken? Hoe verander je 

woorden? Vorm groepen en plaats een leraar 

in elke groep. Geef de hoofdtekst. Vervolgens 

kunnen de deelnemers in groepen bespreken 

welke woorden ze in de titel of het artikel 

kunnen wijzigen. Bijv.: ze kunnen belangrijke 

woorden vervangen door woorden met een 

tegengestelde betekenis. 

Om een tekst te 

analyseren en te 

creëren 

Krantenartikelen Het stimuleren van crea-

tief denken, luistervaar-

digheid, leesvaardig-

heid, 

Nieuwe woordenschat 

leren. 

20 

min. 

Quiz: 

Laat de leerlingen hun verhaal voorlezen aan 

de hele groep. Kunnen de anderen de nep-

woorden herkennen? In een andere quiz kun je 

testen of de deelnemers de inzichten van de 

workshop hebben begrepen. Toon nep- en 

echte nieuwsartikelen en vraag ze opnieuw 

welke nep of echt is. 

Om de belang-

rijkste inzichten 

te herhalen en 

de kennis te tes-

ten 

Projector Samenvattende vaardig-

heden, luistervaardig-

heden, taalvaardigheid 

verbeteren. 

 
 
 
 

  



 Toolkit Nederland   30 
 

Workshop 7: Mijn baan (JFF, Duitsland) 

 
 
 
 

ALGEMENE INFORMATIE 

 
TITEL 

 

Mijn baan 

KORTE SAMENVATTING 

 

De deelnemers behandelen verschillende beroepsprofielen en maken een radio-

rapport. Daarbij trainen ze vooral hun luistervaardigheid. 

 

DOELGROEP (grootte, leeftijd, alfabetise-

ringsniveau, digitale geletterdheidsvereis-

ten) 

 

10 mensen van ongeveer 16-26 jaar, laag/matig geletterd, ervaren in digitale ge-

letterdheid  

TIJD (hoeveel didactische eenheden, tijd 

per eenheid – 6 uur in totaal) 

1 eenheid, 6 uur 

VORM (externe workshop, projectwerk, 

onderdeel van het regulier onderwijs) 

Workshop zijn onderdeel van de reguliere lessen van een 'werkvoorbereidings-

klas' op een vakschool. 

 

RUIMTE (opstelling, lokaal, WLAN, etc.) 

 

Twee kamers voor groepswerk op een vakschool 

BEHANDELDE ONDERWERPEN 

 

Woordenschat in situaties van de dagelijkse routine 

TOOLS (hardware, software, apps, andere 

materialen) 

 

Opnameapparaat, laptop met bewerkingssoftware, d.w.z. Audacity [gratis soft-

ware], luidsprekers, muis, hoofdtelefoon, fotoprinter, camera 

VIDEOLINK 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KJDPG00RINc  

 
 
DOELSTELLINGEN: • Het doorbreken van taalbarrières 
• Discussiëren over ambities en carrièremogelijkheden in Duitsland 
• Uitbreiding van de woordenschat 
• Films maken 
 
TAALVAARDIGHEDEN: • Mondelinge spreekvaardigheid  
• Meertaligheid 
• Woordenschat  
• Routines 
• Schrijven 
 
LINK NAAR DIGITALE/MEDIAGELETTERDHEID:  
• Het maken van stop-motionfilms 
• Foto's nemen 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=KJDPG00RINc
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STAP-VOOR-STAPBESCHRIJVING – Workshop 7 

 

Stap 1 

Tijd Beschrijving van activiteit Doel Materiaal Letterkundige vaar-

digheden (linguïs-

tisch, alfabetisch,  

digitaal, media) 

1 uur Als er veel deelnemers zijn, kan het 

even duren voordat alle foto's zijn 

afgedrukt. Het is ook mogelijk om 

de afbeeldingen te bewerken en te 

tonen via mobiele apparaten. 

Introductie in het doorbre-

ken van taalbarrières 

Presentatie van beroeps-ge-

relateerde woordenschat 

Camera Foto’s maken, zichzelf 

introduceren 

Stap 2 

45 

min. 

Banen opsommen 

Vervolgens gaat de groep meer ba-

nen te opsommen die ze kennen. 

De namen van de banen moeten 

worden opgeschreven zodat ieder-

een ze kan lezen. Als iemand een 

van de woorden niet begrijpt, pro-

beert de groep het uit te leggen. 

Beroeps-gerelateerde voca-

bulaire gebruiken en vergro-

ten 

Visualisatie Werken met beroeps-

gerelateerde vocabu-

laire, vragen, uitleggen 

 Taalvergelijking 

De deelnemers vertalen de namen 

van de genoemde banen of probe-

ren gelijkwaardige beschrijvingen te 

vinden in hun moedertaal. Dit is al-

leen mogelijk als iedereen begrijpt 

waar de banen over gaan. 

Herkennen van speciale ba-

nen (voor het land)  

Herkennen van speciale ei-

genschappen in de interna-

tionale vergelijking van de 

functiebeschrijvingen 

 Beschrijven, relateren, 

vertalen 

 Na het verzamelen van banen zijn 

er misschien mensen die hun foto 

opnieuw willen kiezen om een an-

dere baan te vertegenwoordigen. 

Creativiteit 

Banen verkennen 

Handwerk-ma-

teriaal 

Onderzoeken, schrijven 

Stap 3 

1 uur Vragen ontwikkelen en oefenen 

De deelnemers worden in kleine 

groepen gedeeld en stellen vragen 

op die ze mensen op straat willen 

stellen op basis van hun baan. Na 

het afronden van de vragen nemen 

de deelnemers hun uitspraak van 

de vragen op. Tijdens het luisteren 

naar de opnames letten ze zowel 

op hun taalprestaties als op sto-

rende geluiden. Het is ook mogelijk 

om mobiele apparaten te gebrui-

ken met een applicatie voor audio-

opname in plaats van professionele 

apparaten. 

Voorbereiding op de inter-

views Werken met een op-

nameapparaat Reflectie op 

hun eigen taalvaardigheid 

Opnameapparaat 

Hoofdtelefoon 

Opname en beoorde-

ling van opnames, wer-

ken met een digitaal 

apparaat, duidelijk spre-

ken, feedback geven en 

ontvangen, zelfcorrectie 

Stap 4 

2 uur Interviewen 

De deelnemers gaan naar een 

drukke plek om mensen te intervie-

wen. Elk lid van de groep moet de 

vragen minstens één keer aan een 

vreemde stellen. 

Een interview realiseren 

Zelfvertrouwen krijgen 

Praten met onbekende 

mensen 

Opnameapparaat 

Hoofdtelefoon 

Opnameapparaat ge-

bruiken, opnames con-

troleren, vragen stellen, 

luisteren 

 

 

 



 Toolkit Nederland   32 
 

Stap 5 

75 

min. 

Selectie 

De opnames worden op een laptop 

overgezet. De kleine groepen luis-

teren naar de interviews en beste-

den speciale aandacht of ze alle 

antwoorden begrijpen. 

Luistervaardigheid 

Evaluatie van de interviews 

Laptop 

Muis 

Audiobestanden ge-

bruiken op een compu-

ter, luisteren, begrip 

 Bewerken 

De groep bepaalt samen welke de-

len van de interviews in hun audio-

verslag worden opgenomen. Met 

behulp van de bewerkingssoftware 

maken ze hun rapport. Indien no-

dig hebben de deelnemers ook tijd 

om opmerkingen op te nemen die 

ze willen toevoegen. 

Het is wellicht handig om een tijds-

limiet te stellen aan het opstellen 

van de resultaten, zodat de groep 

de inhoud comprimeert. 

Selectie en redactie van de 

interviews  

Werken in teamverband 

Laptop 

Muis 

Opnameapparaat, 

Hoofdtelefoon 

Audiobestanden ge-

bruiken op een compu-

ter, luisterbegrip, be-

spreken 

Stap 6 

30 

min. 

Presentatie 

De deelnemers presenteren hun 

voltooide interviews aan de groep. 

Hierbij reflecteren ze op welke ba-

nen ze voorheen niet kenden. 

Een product presenteren. 

Krijg zelfvertrouwen. 

Laptop 

Speakers 

Begrijpend luisteren, 

spreken voor een 

groep, feedback geven 

en ontvangen 
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Workshop 8: Eten, voedingswaarden en e-shops  

   (Tartu Folk High School, Estland) 
 
 
 
ALGEMENE INFORMATIE 

 
TITEL 

 

Eten, voedingswaarden en e-shops 

KORTE SAMENVATTING 

 

Tijdens deze workshop komen studenten meer te weten over lokaal eten en lo-

kale voedingsaanbevelingen (Schijf van Vijf): hoe ze ingrediënten moeten lezen 

en hoe ze kunnen begrijpen waaruit het voedsel is samengesteld. Hoe doe je 

boodschappen bij e-supermarkten en hoe je prijzen kunt vergelijken. 

 

DOELGROEP (grootte, leeftijd, alfabetise-

ringsniveau, digitale geletterdheidsvereis-

ten) 

 

Groepsgrootte: 4 tot 10 mensen 

Leeftijd: 20 tot 50 jaar 

Alfabetiseringsniveau: basis, taalniveau A1-A2 

Vereisten voor digitale geletterdheid: basisvaardigheden, Ests toetsenbord, ver-

anderende taal, Google Translate, Google Zoeken 

 

TIJD (hoeveel didactische eenheden, tijd 

per eenheid – 6 uur in totaal) 

3 x 90 minuten, in totaal 6 uur 

VORM (externe workshop, projectwerk, 

onderdeel van het regulier onderwijs) 

Tijdens de reguliere lessen en als huiswerk 

RUIMTE (opstelling, lokaal, WLAN, etc.) 

 

Klaslokaal met wifi of mobiel internet (4G) 

BEHANDELDE ONDERWERPEN 

 

Mijn dagelijkse eten, lokaal voedsel en ingrediënten van lokaal voedsel op voed-

selpakketten, Schijf van Vijf en lokale voedingsaanbevelingen 

 

TOOLS (hardware, software, apps, andere 

materialen) 

 

smartphones, tablets (computers kunnen ook worden gebruikt) 

VIDEOLINK 

 

https://youtu.be/rhs0w_PoBOE   

 
 
DOELSTELLINGEN: Lokale gerechten te leren kennen, voedseletiketten begrijpen met Google Trans-
late, op de hoogte zijn van lokale voedingsaanbevelingen (in ons geval de Scandinavische voedselpi-
ramide), e-supermarkten kunnen gebruiken en prijzen kunnen vergelijken. 
 
TAALVAARDIGHEDEN: Het vocabulaire dat nodig is om e-services te gebruiken (om een online super-
markt te gebruiken). 
Basiswoordenschat om te praten over dagelijkse voeding. 
Basiswoordenschat om etiketten van voedselverpakkingen te lezen en om te navigeren in een e-krui-
denier 
 
LINK NAAR DIGITALE/MEDIAGELETTERDHEID: Nieuwkomers leren te begrijpen wat het eten is, wat 
de ingrediënten zij. Hoe je etiketten van voedselverpakkingen kunt lezen met Google Translate. 
Welke informatie kan worden gevonden in e-supermarkten. Hoe je prijzen kunt vergelijken. 
  

https://youtu.be/rhs0w_PoBOE
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STAP-VOOR-STAPBESCHRIJVING – Workshop 8 

 

Stap 1: voorbereiden, lokaal voedsel en lokale voedingsaanbevelingen leren kennen 

Tijd Beschrijving van activiteit Doel Materiaal Letterkundige vaar-

digheden (linguïs-

tisch, alfabetisch,  

digitaal, media) 

1 uur Laten we kijken naar de voedselpira-

mide op de muur van de klas. Leer-

lingen noemen de items die ze 

kennen en zeggen of ze het wel of 

niet lekker vinden, hoe vaak ze iets 

eten, etc. Leerlingen analyseren hun 

dagelijkse voeding en zeggen een 

paar dingen wat ze min of meer 

moeten eten volgens hun lokale 

voedselpiramide. Ze kunnen ook 

zeggen wat ze willen uitproberen. 

Groepeer voedingsmiddelen in voed-

selgroepen en/of koppel 

afbeeldingen met woorden met 

behulp van learningapps.org 

Om de woordenschat uit 

te breiden; om lokale 

voedsel- en lokale voe-

dingsaanbevelingen te 

leren kennen; om te weten 

hoe je voedingsmiddelen 

in grotere voedselgroepen 

kunt plaatsen om een 

bepaald soort voedsel 

gemakkelijker in de winkel 

te vinden (bijv. 

melkproducten, granen, 

vetten en oliën, etc.) 

Lokale voedsel-

piramide; etiket-

ten met etens-

waren en voed-

selgroepen; lear-

ningapps-spel 

digitaal, taalkundig, al-

fabetisch 

30 

min. 

Schrijf hun gebruikelijke dagmenu op. 

Studenten kunnen learningapps 

spelen om de etenswaren te 

herinneren. Vervolgens vergelijken ze 

hun eetpatronen met elkaar (ik eet 

dit, maar mijn co-student eet dat). 

Studenten gebruiken hun 

nieuwe woordenschat; ze 

weten ook waar ze deze 

woorden kunnen vinden 

Papier, pen, lear-

ningapps-spel 

en/of Google 

Translate 

Digitaal, 

taalvaardigheid 

Stap 2: laten we ontdekken wat we daadwerkelijk eten 

1 uur Studenten en docenten brengen wat 

voedselpakketten mee naar de les. 

Studenten moeten eerst bekende 

woorden vinden en daarna proberen 

ze erachter te komen wat de ingre-

diënten zijn met behulp van de came-

rafunctie van Google Translate en ook 

om wat woorden in Google Translate 

in te voeren om de juiste spelling en 

het lokale toetsenbord te oefenen. 

Eerder aangeleerde vaar-

digheden en woorden-

schat oefenen; om de ca-

merafunctie van Google 

Translate te gebruiken; om 

de juiste spelling te oefe-

nen; om een toetsenbord 

in de lokale taal te gebrui-

ken; om lokale voedsel-

ingrediënten te begrijpen. 

Google Translate; 

voedselpakketten 

Digitaal, taalvaardig, al-

fabetisch 

30 

min. 

Studenten zoeken naar ingrediënten 

die herhaaldelijk voorkomen en 

maken hun eigen lijst met woorden. 

Dit is de lijst die ze op hun koelkast-

deur kunnen plakken om indien nodig 

met ingrediënten te oefenen. 

Om een persoonlijk voca-

bulaire te maken van veel-

gebruikte voedselingredi-

ënten; om de juiste spel-

ling te oefenen; om 

Google Translate te ge-

bruiken. 

Google Translate; 

Websites van su-

permarkten 

Digitaal, taalvaardig 

Stap 2: laten we gaan winkelen 

45 

min. 

Oefen eerst nog met de voedselgroe-

pen. Ga naar de e-supermarkt, bekijk 

de lijsten met voedselgroepen en 

open er een paar om een overzicht te 

krijgen van bekende voedingsmidde-

len. Laat de leerlingen vervolgens 

zoeken naar eenvoudige items 

(bijvoorbeeld wortels, aardappelen, 

melk). Laat hen maten en prijzen 

vergelijken. Let op de prijs per kg. 

recent geleerde vocabu-

laire herinneren; navigeren 

op de website van een e-

shop; om prijzen te 

vergelijken 

Websites van on-

line supermark-

ten, ook een 

werkblad kan 

handig zijn om 

gevonden items 

en prijzen op te 

schrijven, maar 

studenten kun-

nen ook gewoon 

aantekeningen 

maken op een 

stuk papier. 

Digitaal, taalvaardig 

https://learningapps.org/4031123
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45 

min. 

Maak je eigen wekelijkse boodschap-

penlijst en probeer alles te vinden in 

een e-shop. Doe hetzelfde twee keer, 

maar gebruik verschillende e-shops. 

Vergelijk welke e-shop je zou gebrui-

ken en waarom (goedkopere prijzen, 

handiger in gebruik, grotere keuze, 

meer informatie) 

om e-shops zelfstandig te 

gebruiken, om ver-

schillende e-shops te 

vergelijken 

Websites van on-

line supermark-

ten 

Digitaal, taalvaardig 
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Workshop 9: Ons dorp (FoCo, Italië) 

 
 
 
ALGEMENE INFORMATIE 

 
TITEL 

 

Ons dorp 

KORTE SAMENVATTING 

 

Het verkennen, ontdekken, observeren van de geschreven vorm van de Italiaanse 

taal met behulp van posters, uithangborden, etc. Loop door de stad, maak foto's 

van teksten en foto's van de dingen die ze leuk vinden om digitaal materiaal te 

produceren en teksten mee te creëren. Lezen en commentaar geven op de foto's 

en oefeningen op school. Laatste video van de wandeling waar de leerlingen in-

formatie gaan vragen over de locaties die ze willen vinden. Het delen van de ma-

terialen met een andere groep. Bouwen van een groot winkelcentrum aan de 

hand van de foto's die genomen zijn tijdens het bezoek aan de stad met de typi-

sche producten, etenswaren, meubels, etc. 

 

DOELGROEP (grootte, leeftijd, alfabetise-

ringsniveau, digitale geletterdheidsvereis-

ten) 

 

Groepsgrootte: niet bekend 

Leeftijd: 18 tot 25 

Alfabetiseringsniveau: A0 tot A1 

Vereisten voor digitale geletterdheid: de camera kunnen gebruiken en de be-

langrijkste apps om een collage van foto's te maken; Google Maps kunnen ge-

bruiken 

TIJD (hoeveel didactische eenheden, tijd 

per eenheid – 6 uur in totaal) 

3 leseenheden van 2 uur 

VORM (externe workshop, projectwerk, 

onderdeel van het regulier onderwijs) 

Tijdens de reguliere lessen 

RUIMTE (opstelling, lokaal, WLAN, etc.) 

 

Klaslokaal, centrum 

BEHANDELDE ONDERWERPEN 

 

Winkelen in de stad (kleding, markt, fruit, groenten, eten en drinken, belangrijk-

ste winkels) 

 

TOOLS (hardware, software, apps, andere 

materialen) 

 

Computer, fotocollage, Google Maps 

 
 
DOELSTELLINGEN: het leren van de schriftelijke vorm van de belangrijkste voorzieningen van de stad. 
Om studenten onafhankelijk te maken in het dagelijks leven op de plek waar ze wonen. De kennis van 
de apps in hun digitale apparaten verbeteren om de culturele kloof in de moderne samenleving te 
reduceren. 
 
TAALVAARDIGHEDEN: spraakproductie (om informatie te vragen over winkels en diensten in de stad; 
om informatie te vragen over specifieke producten die ze nodig hebben; om de geschreven vorm van 
de Italiaanse taal te kennen in de belangrijkste faciliteiten van de stad, speciaal voor analfabete stu-
denten. 
 
LINK NAAR DIGITALE/MEDIAGELETTERDHEID: gebruik van camera, fotocollage, video, Google Maps. 
 
OVERIGE VAARDIGHEDEN MET BETREKKING TOT GELETTERDHEID: ongeletterde studenten uitten 
zich met het gebruik van digitale apparaten (camera, smartphone, Google Maps met gesproken in-
structies). 
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STAP-VOOR-STAPBESCHRIJVING – Workshop 9 

 

Stap 1 

Tijd Beschrijving van activiteit Doel Materiaal Letterkundige vaar-

digheden (linguïs-

tisch, alfabetisch,  

digitaal, media) 

15 

min. 

Brainstormen  

Schrijf in het oefenboek de zelfstan-

dige naamwoorden van de belang-

rijkste  voorzieningen van de stad op. 

Nadenken en analyseren 

wat studenten weten over 

de stad.  

Schoolbord, 

viltstift, oefen-

boek -spel 

Alfabetische kennis van 

de Italiaanse taal 

1 uur Zoek naar afbeeldingen van de be-

langrijkste voorzieningen op internet, 

met behulp van Google, om de woor-

den op posters af te drukken en te be-

handelen. Om de belangrijkste zinnen 

te lezen en te herhalen, die horen bij 

de faciliteiten van de stad. 

Om afbeelding op het in-

ternet te kunnen bekijken. 

Om de belangrijkste woor-

den uit de stad te onthou-

den. 

Papier, pen, 

learningapps-

spel en/of 

Google Trans-

late 

Het toetsenbord van 

een computer kunnen 

gebruiken en afbeeldin-

gen op internet te kun-

nen zoeken 

Stap 2 

30 

min. 

Om Google Maps te gebruiken en de 

smartphone te gebruiken om naar de 

naam van de faciliteiten/winkel die stu-

denten in hun stad willen vinden te 

zoeken 

Om je in de stad te kun-

nen oriënteren en weten 

hoe je Google Maps kunt 

instellen om te zoeken 

naar de belangrijkste facili-

teiten, kantoren, winkels 

die de studenten nodig 

hebben. 

Smartphone of 

iPhone 

Gebruik van een brow-

ser (Google of andere) 

1 uur Om de camera van de telefoon te ge-

bruiken om foto's te maken van de 

posters, uithangborden en de banners 

van de plaatsen waarnaar ze op zoek 

zijn 

Onthouden en op basis 

van ervaring kennismaken 

met de belangrijkste voor-

zieningen van de stad 

Smartphone of 

iPhone 

Om de camera van de 

smartphone of van de 

iPhone te kunnen ge-

bruiken. 

Stap 3 

1,5 

uur 

Om een fotocollage te gebruiken om 

een beeldwoordenboek te maken van 

de belangrijkste voorzieningen van de 

stad. Om foto's af te drukken om een 

eigen kantoor of winkel voor het grote 

winkelcentrum te bouwen. 

Om een beeldwoorden-

boek te maken waarmee 

studenten eenvoudig de 

woorden en de belangrijk-

ste uitdrukkingen die bij 

de faciliteiten horen, kun-

nen onthouden 

Smartphone, 

iPhone, com-

puter, printer, 

affiche 

De computer en printer 

gebruiken om de be-

langrijkste foto af te 

drukken. Om een foto-

collage te maken om 

het beeldwoordenboek 

te maken 

Stap 4 

1 uur Oefenen met de woordenschat beho-

rende bij de winkels en de kantoren, en 

de belangrijkste zinnen die in dat ver-

band worden gebruikt oefenen 

- vorrei ... 

- quanto costa ... 

- mi piace ... 

De belangrijkste uitdruk-

kingen en woorden uit een 

specifieke context onthou-

den en begrijpen 

Projector, oe-

fenboek 

Informatie kunnen on-

derzoeken in de materi-

alen die ze zelf hebben 

gemaakt 

45 

min. 

Rollenspel (via de posters die in de klas 

worden opgehangen) waarbij elke stu-

dent de rol van de winkelbediende of 

van de klant of werknemer van het 

kantoor zal oefenen met de belangrijk-

ste woorden. 

Oefenen van de belang-

rijkste uitdrukkingen en 

woorden die in deze speci-

fieke context worden ge-

bruikt, om de woorden-

schat te oefenen en de be-

langrijkste uitdrukkingen 

te oefenen. 

Posters Taalvaardigheid samen 

met de spreek- en luis-

tervaardigheden 
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Workshop 10: Veilig op het internet? (Polis, Polen) 

 
 
 
ALGEMENE INFORMATIE 

 
TITEL 

 

Veilig op het internet? 

KORTE SAMENVATTING 

 

Het is een algemene workshop over het internet. Deelnemers bespreken waarom 

ze het gebruiken, waarom het goed is en waarom het slecht kan zijn. Ze ontdek-

ken de tools om hen te helpen het veiligheidsniveau op het internet te verbete-

ren. 

 

DOELGROEP (grootte, leeftijd, alfabetise-

ringsniveau, digitale geletterdheidsvereis-

ten) 

 

Groepsgrootte: 12 personen 

Leeftijd: niet van toepassing 

Alfabetiseringsniveau: minimaal B1 

Vereisten voor digitale geletterdheid: verschillende niveaus 

 

TIJD (hoeveel didactische eenheden, tijd 

per eenheid – 6 uur in totaal) 

1. Integratie (25 minuten) 

2. Contract (15 minuten) 

3. Ballon van hoop en angst (20 minuten) 

4. Wat doen we online (55 minuten) 

5. Mythes over onlineactiviteiten (25 minuten) 

6. Gevaarlijke activiteiten online (60 minuten) 

7. Hoe veilig ben ik op het internet? (45 minuten) 

8. Is het internet goed of slecht? (60 minuten) 

9. Hoe kun je online met verschillende groepen praten over hun activiteiten? (35 

minuten) 

10. Samenvatting (20 minuten) 

 

VORM (externe workshop, projectwerk, 

onderdeel van het regulier onderwijs) 

Externe workshop 

RUIMTE (opstelling, lokaal, WLAN, etc.) 

 

Stoelen in een cirkel, toegang tot het internet 

BEHANDELDE ONDERWERPEN 

 

Veiligheid op het internet  

TOOLS (hardware, software, apps, andere 

materialen) 

 

schermapparaat met toegang tot internet, flip-overs, stiften 

 
 
LINK NAAR DIGITALE/MEDIAGELETTERDHEID:  
• deelnemers gebruiken schermapparatuur om naar informatie te zoeken 
• deelnemers weten hoe ze online veiliger kunnen zijn 
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STAP-VOOR-STAPBESCHRIJVING – Workshop 10 

 
Tijd Beschrijving van activiteit Doel Materiaal 

25 

min. 

Deelnemers staan in de cirkel. De taak is om je naam te 

zeggen en je eerste computer te beschrijven en de situatie 

wanneer je voor het eerst internet gebruikt. De volgende 

persoon zegt: "Mijn naam is ... Naast mij is ... En mijn eerste 

computer was ... De eerste keer dat ik het internet 

gebruikte was ...". Deze activiteit helpt ook om namen te 

onthouden en om in het onderwerp van de workshop te 

komen. 

Integratie  

15 

min. 

Alle deelnemers en de trainer hebben regels opgesteld, die 

iedereen tijdens de workshop zal naleven. Er moet een 

flipover met daarop de regels worden geplaatst, zodat 

iedereen het kan zien. 

Contract: vaststellen 

van de regels op basis 

waarvan de 

deelnemers aan de 

slag zullen gaan 

Flipover, stift 

20 

min. 

Alle deelnemers ontvangen post-its in twee kleuren, op de 

ene kleur schrijven ze de verwachting van de workshop, op 

de andere de angst voor het internet. 

We verzamelen ze en beantwoorden de verwachtingen 

(vertellen of het mogelijk is om ze in te vullen of niet) en 

angsten (ook hier moeten we helpen de angsten te 

combineren). 

Verzamel de ver-

wachtingen en 

angsten van de 

deelnemers 

Flipover, post-its in twee 

verschillende kleuren, pen-

nen 

55 

min. 

Werk in groepen. Deelnemers worden opgedeeld in 4 

groepen. Elke groep moet het onderwerp 'Wat we online 

doen' bespreken. Het effect van de discussie moet een 

brainstormsessie zijn. Elke groep heeft 25 minuten om het 

onderwerp te bespreken. Dit is het moment voor 

deelnemers om hun verhalen over hun activiteiten online 

te vertellen. Daarna wordt het probleem besproken in de 

groep. De trainer schrijft die problemen op, die in elke 

groep hetzelfde zijn. 

Vraag vervolgens de deelnemers: 

• Hoe voel je je als je naar deze flipover kijkt 

• Wat vind jij ervan? 

• Heb je iets nieuws ontdekt? 

• Wil je online een nieuwe activiteit proberen? 

 Flipovers, stiften, scherm-

apparaten 

25 

min. 

De trainer, op basis van de problemen die deelnemers in 

vorige oefening hebben verzameld, geeft een college over 

‘Mythes over online activiteiten’. Geef gegevens waaruit 

blijkt dat dit niet zo erg is als het lijkt. Gegevens moeten 

gebaseerd zijn op nationaal onderzoek. 

 Data, presentatie 

60 

min. 

De trainer richt zich weer op de flipover. Vragen om te 

stellen: 

• wil je iets toevoegen aan onze flipover? 

Dan neemt de trainer een kleurenstift en in een 

groepsdiscussie bespreken de deelnemers activiteiten die 

ze gevaarlijk achten. Elke groep krijgt één 'gevaarlijke 

activiteit' en bespreekt in onderlinge discussie en met 

behulp van hun schermapparatuur hoe ze dit kunnen 

voorkomen. 

 Flipover, stift, schermappa-

raten 

45 

min. 

Hoe veilig ben ik op internet? De trainer laat deelnemers 

drie websites zien: 

• graph.tips 

• haveibeenpwned.com 

• howsecureismypassword.com 

Elke deelnemer moet zijn gegevens invullen. Dan 

bespreekt de trainer het probleem. Hoe zorgen we online 

voor onze veiligheid? 

 Flipover, schermapparaten 
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60 

min. 

Deelnemers werken in tweetallen. Elk paar bereidt 

argumenten voor de stelling voor: "Internet is goed" en 

"Internet is slecht". Elk paar probeert zoveel mogelijk 

argumenten te verzamelen. 

Daarna organiseren we een discussie. Deelnemers moeten 

naar elkaar luisteren en reageren op hun argumenten van 

beide kanten (pro en contra internet). 

 Papier, pennen 

60 

min. 

Hoe praat je over het internet met verschillende groepen? 

Werk vanuit verschillende rollen. Te spelen rollen: 

I. - ouder 

    - kind 

    - waarnemer 

II. - leraar 

    - leerling 

    - waarnemer 

III.- volwassen kinderen 

     - opa oma 

     - waarnemer 

Iedereen kan één rol kiezen. Belangrijk is dat elke rol door 

iemand wordt gespeeld. He onderwerp is om over het 

internet te praten. 

Elke groep krijgt feedback. 

  

20 

min. 

Elke deelnemer mag nu iets zeggen over de workshop. Wat 

was het belangrijkste voor hem/haar? Hoe voelt hij/zij zich 

nu? Iedereen krijgt één keer het woord. Deelnemers geven 

geen commentaar op andere deelnemers. 

Samenvatting, 

evaluatie 
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Workshop 11: Creativiteit en ondernemerschap met behulp 

van ICT (Solidaridad Sin Fronteras, Spanje) 

 
 
 
 
ALGEMENE INFORMATIE 

 
TITEL 

 

Creativiteit en ondernemerschap met behulp van ICT 

KORTE SAMENVATTING 

 

Tijdens deze workshop wordt een methode gepresenteerd om het ondernemer-

schap in groepen voor digitale geletterdheid aan te moedigen en om migranten-

vrouwen in een sterkere positie te plaatsen. De doelstellingen van de workshop 

zijn enerzijds het motiveren van vrouwen tot ondernemerschap en anderzijds het 

verwerven van IT-competenties om hun vaardigheden te vergroten om deel te 

nemen aan sociale media en daardoor het creëren van synergiën mogelijk te 

maken. 
 

DOELGROEP (grootte, leeftijd, alfabetise-

ringsniveau, digitale geletterdheidsvereis-

ten) 

 

Groepsgrootte: tot 20 deelnemers 

Leeftijd: werkende vrouwelijke migranten 

Alfabetiseringsniveau: gemiddeld 

Vereisten voor digitale geletterdheid: gemiddeld  
 

TIJD (hoeveel didactische eenheden, tijd 

per eenheid – 6 uur in totaal) 

6 leseenheden (6 stappen) 

Stap 1: verhalen van vrouwelijke migrantenondernemers door generaties heen 

herinneren 

Stap 2: het belang van ondernemerschap onderstrepen: toe-eigening volgens 

genderbenadering 

Stap 3: het in kaart brengen van ondernemerservaringen van vrouwen 

Stap 4: creëer een eigen ondernemerschapsproject 

Stap 5: maak reclame voor je bedrijf via sociale media 

Stap 6: ondernemersnetwerken opzetten 

Totaal: 6 uur 
 

VORM (externe workshop, projectwerk, 

onderdeel van het regulier onderwijs) 

Externe workshop 

RUIMTE (opstelling, lokaal, WLAN, etc.) 
 

Lokaal met wifi 

BEHANDELDE ONDERWERPEN 
 

Ondernemerschap, genders, competenties, vaardigheden, reclame, sociale media 

TOOLS (hardware, software, apps, andere 

materialen) 

Computers voor elke deelnemer, projector, papier, markeringen, pen, plakband, 

flipover 

 
DOELSTELLINGEN:  
• Reflecteren op de belemmeringen voor migrantenvrouwen als het gaat om ondernemerschap. 
• Ervaringen van vrouwelijke migrantenvrouwen met een maatschappelijke meerwaarde analyseren. 
• De vaardigheden van deelnemers ontwikkelen om IT-tools en sociale media met betrekking tot on-
dernemerschap te beheren. 
• Motiveren van migrantenvrouwen om het ondernemerschapsproces aan te pakken. 
• Zelfherkenning van competenties om mee te werken. 
• Versterken van de actieve rol van migrantenvrouwen op de arbeidsmarkt. 
 
TAALVAARDIGHEDEN:  
• Het concept ondernemerschap 
• Woordenschat met betrekking tot werkgelegenheid en ondernemerschap 
• Kritische analyse maken 
• Identificatie van persoonlijke en professionele kenmerken (nieuwe woordenschat) 
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LINK NAAR DIGITALE/MEDIAGELETTERDHEID:  
• Het gebruik van Google Docs 
• Een presentatie maken met Prezi 
• Het maken van een online kaart 
• Een post op Facebook en Twitter plaatsen 
• Analyse en contrast van verschillende verspreidingsvormen 
• Het gebruiken van verschillende verspreidingsvormen: blogs, virtuele winkels, Facebook voor be-
drijven. 
 
STAP-VOOR-STAPBESCHRIJVING – Workshop 11 

 

Stap 1: verhalen van vrouwelijke migrantenondernemers door generaties heen herinne-
ren 

Tijd Beschrijving van activiteit Doel Materiaal Letterkundige vaar-

digheden (linguïs-

tisch, alfabetisch,  

digitaal, media) 

1,5 

uur 

Elke deelnemer brainstormt over woorden met be-

trekking tot ondernemerschap en ondernemers en 

schrijft deze op papier op. Het maken van een 

Prezi-presentatie: 3 cirkels, elk voor een naam en 

beschrijving van een vrouwelijke migrantenvrouw 

uit de omgeving van de deelnemer en van 3 ver-

schillende generaties (beginnend vanaf hun groot-

moedergeneratie). Deel hun presentaties op in 

groepen van 4 of 5 personen en identificeer van 

elke generatie het soort ondernemerschaps-pro-

jecten, kenmerken van de migrantenonderneem-

ster en de steun die deze vrouwen kregen. Voeg de 

conclusies van de groep toe aan de individuele 

Prezi door nieuwe kaders aan te maken. Deel ie-

dere individuele Prezi en bespreek de verschillen 

tussen generaties, strategieën die vrouwen van 

verschillende generaties gebruikten, vroegere en 

huidige belemmeringen waarmee migrantenonder-

neemsters te maken hadden/hebben. 

Identificatie van 

ervaringen met 

ondernemerschap 

onder vrouwelijke 

migranten, vaak 

onzichtbaar, in de 

omgeving van de 

deelnemers 

Papier, 

computer, 

projector 

- Woorden met betrek-

king tot ondernemer-

schap en ondernemen. 

- Het maken van Prezi-

presentaties 

Stap 2: het belang van ondernemerschap onderstrepen: toe-eigening volgens genderbenadering 

45 

min. 

Elke deelnemer krijgt een vel papier met de woor-

den met betrekking tot ondernemerschap en on-

dernemen van eerdere activiteiten (papier verschilt 

van haar eigen activiteit) en wordt voorgelezen aan 

de rest van de deelnemers. Schrijf op de flipover 

ideeën en vind een overeenstemming met betrek-

king tot wat ondernemerschap voor de deelnemers 

inhoudt. Analyseer in kleine groepen het verschil 

tussen de kenmerken van de andere generaties 

(van de Prezi die ze tijdens eerdere activiteiten 

hebben gemaakt) en zorg voor overeenstemming 

over een nieuwe definitie van ondernemerschap. 

De eerste groep met een nieuwe definitie van on-

dernemerschap plaatst een bericht op de privé-

Facebook van de groep en de rest van de deelne-

mers zal met voor- en nadelen reageren. 

Gebruik de projector om Facebook-opmerkingen 

te tonen en deelnemers moeten opnieuw overeen-

stemming bereiken. 

- Reflectie over 

gendervooroor-

delen met betrek-

king tot hun ei-

gen opvatting van 

ondernemerschap 

- Om hun con-

cept van onder-

nemerschap toe 

te spitsen op hun 

eigen mogelijkhe-

den. 

Papier ge-

bruikt bij de 

vorige acti-

viteit 

Computer 

Projector 

Zelfreflecterend ver-

mogen. Analyses van 

karakteristieken 

Ideeën delen. Commu-

nicatieve vaardigheden 

(om het woord vragen, 

de spreektijd respecte-

ren, kritiek hebben). 

Posten op Facebook 
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Stap 3: het in kaart brengen van ondernemerservaringen van vrouwen 

1,25 

uur 

Gebruik de projector om 4 verschillende projecten 

van ondernemerschap door migrantenvrouwen te 

tonen. Deel de deelnemers op in 5 groepen. Elke 

groep analyseert een project en de 5e groep gaat 

op zoek naar een nieuwe ervaring met onderne-

merschap. Maak een online kaart via Google Maps 

(uitleg voor het maken ervan) en stuur deze naar 

de deelnemers via hun Gmail-adres (naar één per-

soon per groep is genoeg), zodat elke groep er-

mee kan werken. Zet een markering op de kaart 

waar het geanalyseerde project zich bevindt en 

voeg een beschrijving toe. Projecteer de kaart en 

iedere groep deelt hun projecten. Vraag elke deel-

nemer met welke ervaring zij zich het meest identi-

ficeren en om een bijdrage aan het project toe te 

voegen. 

Kennismaken met 

projecten van on-

dernemerschap 

van andere mi-

grantenvrouwen 

en de maatschap-

pelijke meerwaar-

de ervan identif-

iceren. Om hun 

vermogen te 

ontwikkelen om 

zichzelf als onder-

nemende vrouw 

te presenteren. 

Computer Geografische locaties 

Zelfreflectie en uitleg 

van eigen ideeën 

Gebruik van Google 

Maps 

Stap 4: creëer een eigen ondernemerschapsproject 

50 

min. 

Individueel beantwoordt iedere deelnemer de vol-

gende vragen: 

Wat vraag ik aan een ondernemerschapsproject? 

Op welke gebieden kan ik met mijn ervaringen en 

mogelijkheden bijdragen aan het ontwikkelen van 

een ondernemersproject met maatschappelijke 

meerwaarde? 

 

Maak groepen van ondernemerschap: elke deelne-

mer plakt een vel papier met de antwoorden op de 

muur. Ze lezen de papieren van andere deelnemers 

en werken samen met partners met vergelijkbare 

verwachtingen en interesses (3 of 4 personen in 

elke groep). 

Elke groep moet een lokaal project ontwerpen. 

Deelnemers bespreken en schrijven hun bevindin-

gen op via Google Docs. Elke groep presenteert 

hun project (discussie voor volgende activiteit). 

Het maken van 

een groepsproject 

gerelateerd aan 

hun ervaringen en 

mogelijkheden. 

Papier 

Markeringen 

Computer 

Projector 

Zelfreflectie 

Ideeën opschrijven 

Gebruik van Google 

Docs 

Stap 5: maak reclame voor je bedrijf via sociale media 

50 

min. 

Werkgroepen: onderzoek via sociale media (Face-

book, Twitter) van andere projecten (minimaal 2) 

die vergelijkbaar zijn met de werkgroep. Schrijf de 

projectverschillen op met betrekking tot de andere 

gevonden projecten. Analyseer de mogelijkheid 

om synergiën tot stand te brengen met de gevon-

den projecten. Deel de conclusies. Bespreek de 

verspreidingsvormen die tijdens de verschillende 

momenten van het project aan bod zijn gekomen. 

Het identificeren 

van projecten van 

andere migran-

tenvrouwen die 

verband houden 

met hun eigen in-

teresse door het 

gebruik van soci-

ale media. 

Computer 

Projector 

Zoeken op Facebook 

en Twitter 

Verschillende versprei-

dings-vormen 

Ideeën uitwerken 

Stap 6: ondernemersnetwerken opzetten 

1 uur Werkgroepen: Elke groep kiest een verspreidings-

vorm voor hun project op basis van hun interesses 

en zetten deze in 40 minuten op (voorbeelden: 

bedrijfspagina op Facebook, het aanmaken van 

een blog, het opzetten van een virtuele winkel, 

etc.). Elk project wordt geprojecteerd om de 

verschillende gekozen verspreidingsvormen tegen 

elkaar af te wegen. Analyseer zwakke en sterke 

punten van iedere vorm. 

Deelnemers op-

leiden in het ge-

bruik van IT-tools 

die worden ge-

bruikt voor de 

verspreiding en 

reclame van een 

project. 

Flipover 

Computer 

Projector 

Gebruik van Facebook 

en Twitter 

Het maken van blogs 
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Workshop 12: Dagelijkse routine van YouTubers  

   (PROACADEMY, Slowakije) 

 
 
 
ALGEMENE INFORMATIE 

 
TITEL 

 

Dagelijkse routine van YouTubers 

KORTE SAMENVATTING 

 

Deze workshop helpt studenten bij het ontwikkelen en trainen van hun woor-

denschat, om hen door een normale dag heen te helpen, om de dagelijkse rou-

tine te beschrijven, een gesprek over het onderwerp te leiden en te leren hoe 

mensen hun dagen gewoonlijk in een nieuw land doorbrengen, wat ze doen en 

wat hun favoriete activiteiten zijn. 
 

DOELGROEP (grootte, leeftijd, alfabetise-

ringsniveau, digitale geletterdheidsvereis-

ten) 

 

Groepsgrootte: 10 tot 20 personen 

Leeftijd: 18 jaar en ouder 

Alfabetiseringsniveau: A1 tot A2 

Vereisten voor digitale geletterdheid: basis digitale geletterdheid (woorden-

boekapps, gedeelde documenten, foto-apps, sociale netwerken) 
 

TIJD (hoeveel didactische eenheden, tijd 

per eenheid – 6 uur in totaal) 

4 x 90 minuten  

 

VORM (externe workshop, projectwerk, 

onderdeel van het regulier onderwijs) 

Tijdens de reguliere lessen 

RUIMTE (opstelling, lokaal, WLAN, etc.) 
 

Klaslokaal met draadloos internet 

BEHANDELDE ONDERWERPEN 

 

Dagelijkse routine, werk, school, weekend, zomerroutine, winterroutine, activitei-

ten in de vrije tijd 
 

TOOLS (hardware, software, apps, andere 

materialen) 

Computer, tablets, smartphones, projector, documenten, Google Translate, on-

line woordenboek/app, videomaker, fotobewerker, YouTube-video's, fotomate-

riaal, papier, pennen 
 

 
 
DOELSTELLINGEN: vermogen om een doorsnee dag – activiteiten, programma – te beschrijven; woor-
den en zinnen die bij dit thema horen, het leven van YouTubers, voorbeelden: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6qAv9S2rozY&t=60s ochtendroutine 
https://www.youtube.com/watch?v=_4ykIoBS46c  avondroutine  
https://www.youtube.com/watch?v=mDxTNrLHFog weekendroutine (bekende YouTuber) 
https://www.youtube.com/watch?v=SNFANkuJBik ochtendroutine (moeder en 2 kinderen) 
https://www.youtube.com/watch?v=91NxdzLbqWM dagelijkse routine (een man) 
https://www.youtube.com/watch?v=4oRx25KWc2s&t=35s zomerse ochtendroutine 
https://www.youtube.com/watch?v=Vahl7dmlAd4 winterse ochtendroutine 
 
TAALVAARDIGHEDEN: Studenten leren hun hele dag te beschrijven, activiteiten die veel voorkomen. 
Ze leren de tijdsvolgorde van activiteiten, hoe ze de routine in de eerste persoon enkelvoud moeten 
beschrijven, of hoe ze de routine van andere mensen, namelijk in de derde persoon enkelvoud of 
meervoud moeten beschrijven. Daarnaast leren ze wat de verschillen tussen de ochtend- en de avond-
routine, en de winter- en de zomerroutine zijn. 
 
LINK NAAR DIGITALE/MEDIAGELETTERDHEID: Studenten moeten weten hoe ze moeten werken met 
smartphone, tablet, zoeken op YouTube of Google. 

https://www.youtube.com/watch?v=6qAv9S2rozY&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=_4ykIoBS46c
https://www.youtube.com/watch?v=mDxTNrLHFog
https://www.youtube.com/watch?v=SNFANkuJBik
https://www.youtube.com/watch?v=91NxdzLbqWM
https://www.youtube.com/watch?v=4oRx25KWc2s&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=Vahl7dmlAd4
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STAP-VOOR-STAPBESCHRIJVING – Workshop 12 

 

Stap 1 

Tijd Beschrijving van activiteit Doel Materiaal Letterkundige vaar-

digheden (linguïs-

tisch, alfabetisch,  

digitaal, media) 

1,5 

uur 

Opwarming:  

In het begin kunnen we studenten vragen 

wat ze overdag doen. Leerlingen herhalen 

of leren woorden, zinnen en werkwoorden 

die betrekking hebben op het onderwerp. 

Ze kunnen dicteren, woorden in het woor-

denboek opzoeken en verschillende voca-

bulaire-tools gebruiken. Het resultaat moet 

een lijst of bron zijn van alle zaken die met 

de dagelijkse routine te maken hebben. 

Het kan op een whiteboard worden ge-

schreven en studenten maken foto's of ma-

ken hun eigen aantekeningen.  

Activiteit: Kun je een foto beschrijven? (on-

derwerp: dagelijkse routine).  

Activiteit: Kun je een dagelijkse routine ma-

ken met deze foto's? (Studenten hebben 

enkele foto's en ze moeten een routine 

voorbereiden met behulp van deze foto's. 

Vervolgens moeten ze foto’s beschrijven). 

woordenschat over 

dagelijkse routine, 

werkwoorden, zin-

nen, tijduitdrukkin-

gen 

Internet, Google, 

online woorden-

boeken, woor-

denboeken, fo-

tomateriaal, pa-

pier, pennen 

Nieuwe woorden lezen 

en schrijven 

Stap 2 

1,5 

uur 

Studenten kunnen een video bekijken van 

YouTubers over het onderwerp: dagelijkse 

routine, wat ze 's ochtends, overdag en ’s 

avonds doen, wat is hun routine op school 

of in het weekend. Het doel is om het 

meeste uit de video te halen en de gebrui-

kelijke gewoontes te leren identificeren die 

typisch zijn voor de lokale bevolking. Ver-

volgens kunnen leerlingen praten over wat 

ze op dezelfde of vergelijkbare manier 

doen, en waar ze verschillen kunnen zien of 

dingen die ze helemaal niet doen.  

Activiteit: YouTube-video's. 

routines vergelijken, 

natuurlijke taal leren 

Video, internet, 

YouTube, woor-

denboeken, 

woordenschat 

van de opwar-

ming 

Luisteren en spreken, 

begrijpen, werkwoorden, 

vragen 

Stap 3 

90 

min. 

Leerlingen praten over hun routine, de 

leerkracht kan vragen stellen en leerlingen 

reageren, of leerlingen kunnen in groepjes 

van 5 spreken en elkaar vragen stellen en 

reageren op het onderwerp.  

Snapshot: gebruik foto's of video's, maak 

foto's of video's, onderwerp: dagelijkse 

routine. Studenten moeten een video ma-

ken van hun dagelijkse routine. De video 

kan in groepen worden voorbereid als een 

lesproject of soloproject van studenten 

thuis. 

praten over de da-

gelijkse routine, ge-

sprekken, vragen 

stellen over wat je 's 

ochtends doet, hoe 

je tijd doorbrengt op 

school, wat je activi-

teiten op je werk 

zijn, etc. 

Video, internet, 

YouTube, woor-

denboeken, 

woordenschat 

van de opwar-

ming 

Luisteren en spreken, 

begrijpen, werkwoorden 
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Stap 4 

90 

min. 

Omdat er verschillende seizoenen zijn, kan 

de dagelijkse routine ook variëren (ander 

weer, verschillende activiteiten, andere rou-

tine). Studenten kunnen de routine van 

YouTubers in de winter en zomer bekijken 

en ze kunnen vergelijken hoe verschillend 

de dag kan zijn of wat de typische zomer- 

en winteractiviteiten zijn. 

Activiteit: YouTube-video's.  

Activiteit: op zoek naar foto's van typische 

zomer- of winteractiviteiten.  

Activiteit: uitbeelden, leerlingen beelden 

een activiteit uit en andere leerlingen raden 

welke woorden erbij horen. 

Routines vergelijken, 

zomer en winter, 

spreken 

Video, internet 

(Google), 

YouTube, woor-

denboeken, foto-

materiaal 

Luisteren, spreken en 

vocabulaire 
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HOOFDSTUK 4: OVERIGE GOEDE WERKWIJZEN EN 

SAMENVATTING 
 
 
Uit ons eerder onderzoek is gebleken dat veel NT2-scholen gebruikmaken van online hulpmiddelen. 
Hieronder vindt u een aantal van de meest gebruikte en een korte beschrijving daarvan. 
 
NT2TaalMenu 

NT2TaalMenu biedt gratis oefenmateriaal aan voor alle sprekers van 
niveau A1 tot en met B2 en richt zich zowel op inburgering als het leren 
van taal middels verschillende oefeningen, inclusief het luisteren naar 
muziek. Het is een website zonder winstoogmerk. 
 
Je Kan Me Wat 

Hoewel Je Kan Me Wat via het NT2TaalMenu te bereiken is, is het een op 
zichzelf staande methode met 15 modules voor mensen die beginnen met het 
leren van de Nederlandse taal. Na de 15 modules heeft de spreker ongeveer 
niveau A1.  
 
Oefenen.nl 

Op Oefenen kunnen leerlingen terecht voor het leren van de 
Nederlandse taal, maar daarnaast ook voor andere vaardigheden 
waaronder reken- en computervaardigheden. Er worden verschillende 
hulpmiddelen aangeboden op verschillende niveaus waaronder Taalklas en Lees en Schrijf!. 
 

SAMENVATTING 
 
Het Migrant Liter@cies-project, geïnitieerd en georganiseerd door het Italiaanse Zaffiria, heeft zeven 
Europese landen samengebracht om creatieve en innovatieve, nieuwe manieren van het leren van een 
tweede taal voor migranten in kaart te brengen. In Mediawijs uit België, het JFF, het Instituut Voor 
Media uit Duitsland, de Tartu Folk High School uit Estland, het Centro Zaffiria en het Fo.Co. Network 
uit Italië, het POLIS-initiatief uit Polen, de Proacademy uit Slowakije, het SSF, Solidaridad Sin Fronteras, 
uit Spanje vond de Universiteit van Tilburg in Nederland uiterst bekwame partners, waarmee in totaal 
45 projectinitiatieven werden ontwikkeld om taalbeheersing te waarbij het gebruik van moderne me-
dia in acht werd genomen.  
 
Deze uitstekende samenwerking, in een Europese context, laat zien (en deze toolkit is daar het bewijs 
van) dat een grensoverschrijdende blik, en internationaal en interdisciplinair samenwerken tot veel 
nieuwe ervaringen en inzichten kan leiden. Zo konden we als Nederlandse partner zien dat er van 
Estland tot Spanje verschillende fascinerende projecten werden gerealiseerd, ter ondersteuning van 
het leren van een tweede taal, waar we zelf nog niet eerder van gehoord of aan gedacht hadden. De 
workshops van de Proacademy betrekken alledaagse activiteiten bij de lessen en helpen bij het uit-
breiden van de bijbehorende dagelijkse woordenschat. YouTube-video's geven inzicht in lokale ge-
woonten en moedigen mensen aan om over de verschillende onderwerpen te spreken.  
 

https://nt2taalmenu.nl/
https://nt2taalmenu.nl/nt2-a1-oefeningen-2/#a1-jekanmewat
https://oefenen.nl/
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Maar ook de Italiaanse projecten waren overtuigend. Hier leren studenten Italiaans met behulp van 
een muziekvideo-app, bewijzende dat het leren van een taal ook een leuke bezigheid kan zijn. Ander-
zijds maken ze zichzelf vertrouwd met het alfabet door te werken met het kweken van groenten, of – 
zoals hierboven beschreven – door de lokale infrastructuur te ontdekken. We waren ook enthousiast 
over het project van het Belgische Mediawijs waarbij leerlingen niet alleen de taal leren, maar ook met 
een kritische blik leren kijken naar de media. En mocht dat nog niet innovatief genoeg zijn, geef dan 
ook de kooklessen van de Tartu Folk Highschool uit Tartu eens een kans. Hier bekijken de leerlingen 
kooklessen op internet en noteren ze de instructies. Vervolgens schrijven ze hun eigen recept. Smake-
lijk eten! Natuurlijk wensen wij u ook veel succes met uw eigen taalleerprojecten, waarvan wij hopen 
dat u ze uit kunt proberen met een grote verscheidenheid aan doelgroepen. 
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