PAKKET VOOR
LEERKRACHTEN IN HET
VOLWASSENENONDERWIJS
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Het ondersteunen van het leren
van een vreemde taal en het
verwerven van interculturele
vaardigheden van volwassenen
door middel van e-learning
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METHODOLOGISCHE
AANBEVELINGEN VOOR
LEERKRACHTEN IN HET
VOLWASSENENONDERWIJS
DIE ONDERWERPEN
UIT HET CULTUREEL
ERFGOED GEBRUIKEN
VOOR HET AANLEREN VAN
BASISVAARDIGHEDEN

‘Vertel het me en ik zal het
vergeten, laat het me zien
en ik zal het onthouden;
betrek me en ik zal het begrijpen.’
Dit citaat van de Chinese filosoof Confucius geeft een
bijzondere benadering van leren weer. Het richt zich op de
actieve deelname van studenten aan hun eigen leerproces.
Vooral op het gebied van het leren van tweede taal is het
percentage van de interactie van studenten cruciaal voor
effectieve communicatie, wat altijd het hoogste doel is van
het leren van talen. Effectieve communicatie in een vreemde
taal vereist niet alleen een groot grammaticaal en lexicaal
kader dat gevromd wordt door de vier vaardigheden - lezen,
schrijven, spreken en luisteren - maar ook de kennis van
een vreemde cultuur. Interactie in een taal betekent niet
alleen grammaticaal correcte uitdrukkingen gebruiken, het
betekent ook het begrijpen van de gecompliceerde culturele
codes, waarden en manieren van denken en doen. In dit
hoofdstuk zullen we ons concentreren op het belang van
het gebruik van onderwerpen uit het cultureel erfgoed
bij het aanleren van basisvaardigheden aan volwassenen.
Ten eerste zullen we een beknopt theoretisch kader geven
van de belangrijkste didactische principes en methoden
bij het leren van een tweede taal. Ten tweede zullen we de
theoretische principes toepassen op het zeer specifieke
geval van het gebruik van legendes bij het onderwijzen van
een tweede taal.

Algemene introductie van de belangrijkste
didactische principes en methoden in het
leren van een tweede taal
van kennis. Studenten nemen actief deel
aan hun eigen leren en werken eraan om
autonome studenten te zijn.

In de loop van de tijd hebben we een
evolutie gezien van kennisgericht leren naar
competentiegericht onderwijs. In hun paper
Inleiding tot competentiegericht taalonderwijs
geven Griffith en Lim (2014) een korte introductie
tot competentiegericht onderwijs in het
algemeen en competentiegericht taalonderwijs
in het bijzonder. Competentiegericht onderwijs
richt zich nadrukkelijk op wat leerlingen
kunnen doen in plaats van op wat ze weten.
Daarom moeten materialen authentiek en
taakgerelateerd zijn. Leraren evolueren van
informatieverstrekkers
naar
facilitators.
Docenten zorgen voor de materialen, de
activiteiten en de oefenmogelijkheden voor
hun leerlingen. De kwaliteit en authenticiteit
van deze materialen staan centraal in het
succes van de klas. Volgens Griffith en Lim moet
de rol van de student ook veranderen:

Competentiegericht taalonderwijs vereist dat
taal verbonden is met een sociale en culturele
context in plaats van geïsoleerd onderwezen
te worden. Studenten moeten aantonen dat
ze de taal kunnen gebruiken om effectief te
communiceren. De focus verschuift van wat
leerlingen over taal weten naar wat ze ermee
kunnen doen. Op het gebied van het leren van
talen staat het bestuderen van een nieuwe tijd
bijvoorbeeld altijd in verband met een specifiek
en gecontextualiseerd gebruik ervan.
Authentieke situaties, die je waarschijnlijk
buiten de klas tegenkomt, stimuleren
studenten enorm. Om effectief een nieuwe
taal te leren, moeten studenten zo betrokken
mogelijk zijn, ook buiten het klaslokaal. Geef
uw leerlingen de tools om verder te oefenen
dan huiswerk uit het leerboek door oefeningen
toe te wijzen die interactie met echte mensen
vereisen. Als je bijvoorbeeld Italiaans lesgeeft,
moedig je leerlingen dan aan om naar het
plaatselijke Italiaanse restaurant of café te gaan
om iets Italiaans te bestellen. Het idee is om uw
studenten bloot te stellen aan het taalgebruik in
praktijksituaties, en hen voorbeelden te geven
van praktische toepassingen.
In haar paper Cultural Heritage as a Resource for
English as Additional Language Learner: An Outof Class Approach (2018), presenteert Marta
García-Sampedro een veelbelovende methode
om Engels te onderwijzen in niet-formele
plaatsen zoals musea, kunstgalerijen, parken
of historische gebouwen. De belangrijkste
doelstellingen van dit project, geleid door de
afdeling Onderwijswetenschappen van de

Studenten zullen niet langer alleen kunnen
vertrouwen op de leraar en de klas als
belangrijkste informatiebron. In plaats
daarvan worden studenten stagairs. Hun rol
is het integreren, produceren en uitbreiden
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Competentiegericht
onderwijs richt zich
nadrukkelijk op wat
leerlingen kunnen doen in
plaats van op wat ze weten.

Universiteit van Oviedo, waren het verbeteren
van het mondelinge communicatieniveau van
studenten in de Engelse taal, het leren kennen
van de omgeving van de school en het leren
over het culturele erfgoed in de gebied, om
smaak en waardering voor kunst en erfgoed
te ontwikkelen en de motivatie van studenten
en docenten te verbeteren. De resultaten van
de waarneming hebben een toename van de
motivatieniveaus van studenten en docenten
aangetoond door het gebruik van niet-formele
ruimtes en erfgoedelementen als bronnen.
Garcia-Sampedro vermeldt dat:

authenticiteit van het lesmateriaal. Experts
zeggen dat authentieke materialen een
positieve invloed hebben op het succes van
het leren van een tweede taal, omdat het de
leerlingen kan laten zien hoe taal op natuurlijke
wijze wordt gebruikt. Het tweede voordeel
is dat legendes kunnen worden gebruikt om
culturele waarden op te wekken.
In
zijn
paper
Local
Legends:
EFLmateriaalontwikkeling
voor
Indonesische
tienerleerders noemt Jonner Simarmata nog een
ander voordeel van het gebruik van legendes:
«Literatuurkwaliteiten
kunnen
bijdragen
aan het taalonderwijs door het creatieve en
expressieve potentieel van taal te onthullen
en leerlingen toegang te geven tot nieuwe
sociaal-culturele betekenissen.»1 Literatuur kan
worden gedefinieerd als de kunst van taal en
kan korte verhalen, gedichten, romans, fabels,
legendes of songteksten bevatten. Volgens
Collie en Slater2 zijn er vier redenen waarom
een taalleraar literaire werken in de lessen
zou moeten gebruiken. Ten eerste is literatuur
authentiek materiaal omdat literatuur niet voor
het specifieke doel is gemaakt van het aanleren
van een taal. Ten tweede kan literatuur
cultureel verrijkend zijn. Ten derde is literatuur
ook taalverrijkend vanwege haar contextuele
karakter. Ten vierde, literair werk is persoonlijk
betrokken. De ontwikkeling van het verhaal,
bijvoorbeeld bij het vertellen van een legende,
kan spannend en leuk zijn voor volwassen
studenten.

Het gebruik van erfgoed als hulpmiddel
of context impliceert voor de studenten
belangrijke en gedenkwaardige ervaringen
waarin kunst en erfgoed een excuus worden
om oratie te produceren. De spontaniteit van
studenten en hun wens om te spreken kunnen
bij elk bezoek worden waargenomen.
Als gevolg hiervan bleek dat studenten meer
gemotiveerd waren bij het doen van praktische
activiteiten buiten de klas dan bij het luisteren
naar colleges. Sommige eerdere ervaringen
(Colegio San Fernando de Avilés) gebruikten
erfgoed als hulpmiddel in een project waar
middelbare scholieren als gidsen optraden in de
stad Avilés, Asturië, omdat het hoofddoel van
het project de bevordering van communicatieve
vaardigheden in het Engels was als een extra taal.
Zoals
gezegd,
is
competentiegericht
taalonderwijs gebaseerd op gecontextualiseerd
taalonderwijs. Contextualisatie is het zinvolle
gebruik van taal voor echte communicatieve
doeleinden. Daarom moeten leerkrachten
ervoor zorgen dat hun leerlingen voldoende
input krijgen die begrijpelijk en interessant
is. Het uitgebreid lezen van literaire teksten
is een geweldige manier om veel input te
leveren, wat positieve effecten kan hebben op
de ontwikkeling van een tweede taal. Legende
of folklore is een soort literaire tekst. Legends
kunnen worden gebruikt als lesmateriaal in
taalklassen. Het gebruik van dit soort literatuur
bij het onderwijzen van tweede talen heeft
twee voordelen. Het eerste voordeel is de

1 • In Proceedings of the Fourth International Seminar
on English Language and Teaching, 2016, p. 436.
2 • Collie, Joanne and Slater, Stephen (1987),
Literature in Language Classroom: A Resource book of
ideas and activities, Cambridge University Press,
New York.
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Legenden als interculturele
gemeenschappelijke plaatsen
legendes worden beschreven, lijken echter
alomtegenwoordig te zijn in culturen over de
hele wereld en lijken culturele ‘shareware’
te zijn. Legendes fascineren mensen door
de aanwezigheid van mysterieuze en vaak
onverklaarbare elementen. Elke student kent
Merlijn de tovenaar of heeft Icarus’ vleugels op
de omslag van zijn geschiedenisboek. Reizigers
over de hele wereld zijn gefascineerd door het
noorderlicht.
En zelfs al lijken sommige mythen op het eerste
gezicht vrij lokaal, ze hebben vaak soortgelijke
verhalen in andere landen: de Belgische legende
van de maanblussers had bijvoorbeeld twintig
jaar eerder een prehistorie in Londen. Draken
komen niet alleen voor in Sloveense mythen of

Volksverhalen bevatten sprookjes, fabels en
legendes. Ze worden traditioneel mondeling
doorgegeven. Volksverhalen zijn geweldige
vensters in de cultuur en waarden van de groep
mensen die ze vertellen. Fabels hebben een les
die de lezer moet leren. Sprookjes en legendes
hebben subtielere lessen over goed en kwaad.
Culturen over de hele wereld hebben vaak
hun eigen versies van een gemeenschappelijk
volksverhaal.
In dit project focussen we op Belgische,
Estse, Franse, Griekse, Italiaanse, Sloveense
en Spaanse legendes met verwijzingen naar
de vier universele elementen: water, vuur,
aarde en lucht. Veel van de personages,
dieren, plaatsen en verschijnselen die in deze
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Om nieuwe taal te
verwerven, die als
ongestructureerde
gegevens wordt
beschouwd, hebt
u mogelijk zeven
herhalingen nodig..

worden verslagen door de ridder Saint George
in de Spaanse mondelinge en geschreven
literatuur, maar ze hebben ook een leidende rol
in de Chinese cultuur en komen zelfs regelmatig
voor in Belgische stripboeken. Draken zijn
overal en vormen een gemeenschappelijke
plaats voor mensen over de hele wereld. De
reden waarom legendes en mythen ideaal zijn
voor het aanleren van basisvaardigheden in
het leren van een tweede taal, is dat ze een
leeromgeving creëren waarin een leerling
zich onmiddellijk vertrouwd voelt. Wie zou de
aansprekende legende achter de beroemde
wind de Mistral in Frankrijk niet willen kennen?
Om te ontdekken waarom deze specifieke
wind zo centraal staat in de verbeelding van
Zuid-Frankrijk, zal de taalleerder, door het
lezen of luisteren naar een authentieke tekst,
woorden en grammaticale structuren in een
contextuele situatie assimileren. Kennis die in
een contextuele situatie is opgedaan, wordt
langer onthouden dan woordenlijsten zonder
enige concrete context. Stel je een student
voor die Italiaans op beginnersniveau studeert:
als hij in zijn leerboek leest dat ‘fuori’ ‘out
(side)’ betekent, zal hij in het beste geval de les
onthouden. Om het woord in zijn persoonlijke
vocabulaire op te nemen, moet de student het
thuis echter herhalen en het woord minstens
zeven keer gebruiken in veranderende
contexten. De beste manier om het woord op
de lange termijn te onthouden, is door het in
een authentieke en realtime situatie te hebben
gebruikt: als de student in Italië tennis speelde
en verschillende keren ‘fuori’ hoorde wanneer
de bal weg was, zou hij het woord onthouden
zelfs lang na het beëindigen van zijn vakantie.

kent, zelfs zonder herhaling op afstand. Als
je informatie in vele vormen aanbiedt (audio,
visueel of associatief), heb je misschien
weinig herhalingen nodig. Om nieuwe taal te
verwerven, die als ongestructureerde gegevens
wordt beschouwd, hebt u mogelijk zeven
herhalingen nodig. Met deze theoretische
achtergrond in gedachten kunnen we stellen dat
legendes als interculturele gemeenschappelijke
ruimtes een grote hulp zijn bij het onderwijzen
van een tweede taal. Allereerst zal het gebruik
van legendes bij het aanleren van elementaire
taalvaardigheden de volwassen taalleerder
een vertrouwde context bieden die hij al op
jonge leeftijd en in een emotioneel positieve
omgeving had ontdekt en daarom zal zijn
persoonlijke interesse onmiddellijk worden
gewekt. Deze interesse wordt vaak vastgelegd

In 1885 publiceerde de Duitse psycholoog
Hermann Ebbinghaus zijn baanbrekende
Über das Gedächtnis (later vertaald in
het Engels als Memory. A Contribution to
Experimental Psychology) waarin hij de leeren vergeetprocessen beschrijft. Twee centrale
concepten in zijn werk zijn de vergeetcurve
en de leercurve, die beide exponentieel
zijn. Ebbinghaus heeft aangetoond dat je
eenvoudige feiten leert in een gebied dat je
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De legende is dus een
startpunt om de culturele
en taalkundige horizon
van de student te
openen.

naar Karel V zijn vernoemd (bijvoorbeeld
het merk Carolus bier). Een brouwerij in
Mechelen vernoemde een van zijn bieren
naar de Maneblussers, een andere Belgische
legende. Door deze hedendaagse aspecten aan
te raken, wordt de taalleerder betrokken door
het voeden van zijn persoonlijke interesses.
Daarnaast biedt het veel mogelijkheden voor
spreekactiviteiten op basis van vragen als:
‘Heeft uw regio een speciaal eten of drinken?
Zijn er speciale verhalen over? ‘ De legende
is dus een startpunt om de culturele en
taalkundige horizon van de student te openen.

in legendes en ook met uitnodigende foto’s.
Om een tweede taal te leren, zijn afbeeldingen
perfect om onderwerpen te introduceren, het
ijs te breken, lexicale brainstorms toe te staan,
de creativiteit van mensen te stimuleren en ze
te laten praten.
Ten tweede vormen legendes, of ze nu aan de
taalleerder worden aangeboden als leesteksten
of
luisteroefeningen,
een
authentieke
leercontext. In een later stadium en om de
mondelinge vaardigheid te verbeteren, zou
je zelfs studenten kunnen betrekken bij
rollenspellen geïnspireerd op de legende die
ze bestuderen. Door studenten hun eigen
legendes te laten schrijven, zou niet alleen
hun schriftelijke vaardigheid kunnen worden
gestimuleerd, maar als ze zouden mogen
samenwerken, zou dit ook het sociale aspect
van het leren van talen in klaslokalen voor
volwassenen stimuleren. Leerlingen leren beter
als ze een inspirerende leeromgeving hebben.
Een van de lesplannen geeft de volgende
vraag: ‘Zou je een draak kunnen tekenen en
je buurman die fysiek en psychologisch laten
beschrijven?’ Deze activiteit waarbij studenten
betrokken zijn, creëert tegelijkertijd een
taalkundige en sociale interactiviteit. Leraren
moeten enthousiast zijn en proberen angstige,
ondersteunende klaslokalen te creëren en
leerlingen keuzes te laten maken over zoveel
mogelijk aspecten van het leerproces.
Ten derde, zelfs op plaatsen ver weg en lang
geleden, bevatten legendes vaak berichten
die nog steeds actueel zijn of die de leerlingen
de oorsprong van de wereld om hen heen
uitleggen. Het lezen van de Belgische legende
over de pot van Karel V in Olen maakt studenten
ook bewust van de huidige passie voor bier in
België en waarom sommige Belgische bieren

De huidige legendes en lesplannen maken
ook een studentgericht onderwijs mogelijk
door extra middelen en links aan te bieden
voor taalleerders die hun kennis van bepaalde
aspecten van de leerstof willen verdiepen. Elk
huidig lesplan eindigt met een zelfreflectieraster
waarin de leerling bijvoorbeeld kan aangeven
of hij het verhaal boeiend en interessant
vindt of dat hij heeft geleerd over de culturele
achtergrond en geschiedenis van de legende.
We merken ook dat grammatica en vocabulaire
aan de leerling worden aangeboden in functie
van de context van de legende. Hierdoor kan
de leerling beseffen waarom hij een bepaalde
gespannen of grammaticale structuur nodig
heeft.
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Referentie naar het ERK in de talen van
de partners
en gebeurtenissen, dromen, hoop en ambities
beschrijven en in het kort redenen en uitleg
geven voor meningen en plannen. Het
drempelniveau (B1) lijkt een perfect niveau voor
het introduceren van authentieke materialen
zoals verhalen, sprookjes en legendes,
aangezien de onafhankelijke taalgebruiker een
solide taalkundige basis heeft verworven om
ze te lezen, te beluisteren en te bespreken.
De huidige legendes bieden standaard
input over zaken die in de vrije tijd worden
aangetroffen (bijvoorbeeld de Franse legende
over de Mistral-wind) en bieden taalleerders de
mogelijkheid om de wereld om hen heen uit te
leggen zoals beschreven in het ERK.

Het Common European Framework of
Reference for Languages (CEFR) is een
internationale standaard voor het beschrijven
van taalvaardigheid. Het drempelniveau (B1)
verwijst naar een gemiddeld niveau voor een
onafhankelijke gebruiker. Deze gebruiker
begrijpt de belangrijkste punten van duidelijke
standaardinvoer over vertrouwde zaken
die regelmatig voorkomen op het werk, op
school, in de vrije tijd, enz., En kan omgaan
met de meeste situaties die zich kunnen
voordoen tijdens het reizen in een gebied
waar de taal wordt gesproken. Hij kan ook
eenvoudige samenhangende tekst produceren
over onderwerpen die vertrouwd of van
persoonlijk belang zijn en hij kan ervaringen

CONCLUSIE
Legenden lijken geweldige leermiddelen te zijn voor het leren van talen op drempelniveau B1
omdat ze helpen om taal in een context te plaatsen. Daarnaast zijn ze authentiek, inspirerend
en universeel en vormen ze een ideaal startpunt voor mondelinge en schriftelijke vaardigheid
in een sociale en culturele context. Tot slot stimuleren legendes volwassenen om actief deel te
nemen aan hun eigen leerproces. Einstein had tenslotte gelijk toen hij beweerde dat ‘de enige
bron van kennis ervaring is’.
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2

NADERENDE STUDENTEN
MET SPECIALE BEHOEFTEN
AANBEVELINGEN VOOR HET
VOLWASSENONDERWIJS

Traaglerenden
u Introductie en definitie van
traaglerenden
Een haas maakte op een dag grapjes over
een schildpad omdat hij zich zo langzaam
beweegde. ‘Wacht even’, zei de schildpad;
‘Ik daag je uit voor een race en ik wed dat
ik win.’ «Ach,» antwoordde de Haas, die
erg geamuseerd was door het idee, «laten
we het proberen en zien»; en al snel werd
overeengekomen dat de Vos een koers
voor hen zou uitzetten en de rechter zou
zijn. Toen het zover was, begonnen ze
allebei samen, maar de haas was al snel
zo ver uitgelopen dat hij dacht dat hij
net zo goed rust kon nemen: dus ging hij
liggen en viel in slaap. Ondertussen bleef
de schildpad doorploeteren en bereikte
op tijd het doel. Uiteindelijk werd de haas
wakker en sprintte zo snel als hij kon naar
de eindstreep, waar hij alleen maar kon
ontdekken dat de schildpad de race al had
gewonnen. Haast en spoed is zelden goed.
(The Hare and the Tortoise, Aesop)

trage leerlingen zijn. Het belangrijkste voor
traaglerende volwassenen is een opvoeder
met veel talenten in het identificeren van
de traaglerende volwassenen in de eerste
plaats en bijgevolg in het bijzonder aandacht
besteden aan hen. In zijn boek Rolprestaties
van leraren, problemen en vooruitzichten voor
volwassenenonderwijs benadrukt G.L Reddy
dat trage studenten studiemateriaal moeten
ontvangen dat dicht bij hun persoonlijke wereld
staat en dat potentieel voor hen interessant
kan zijn om hen gemotiveerd te houden en
frustratie te voorkomen:

De fabel van deze Aesopus illustreert heel
goed hoe langzame wezens hun doelen kunnen
bereiken, ondanks hun ‘langzamere’ karakter.
Wat de schildpad tot de finish bracht, was zijn
doorzettingsvermogen en ijver in de eerste
plaats. Als de metafoor van de schildpad hier
geldig is voor de traaglerende volwassenen,
kunnen we ons afvragen hoe de rol van een
inspirerende leraar aan de zijlijn de schildpad
had kunnen motiveren om het doel van
verworven kennis nog iets sneller te bereiken.
Traaglerende volwassenen kunnen worden
gedefinieerd als lerenden die moeite hebben
met vooruitgang in hun leren in vergelijking
met andere volwassenen. Elke taaldocent
heeft op een bepaald moment te maken met
trage leerlingen. Statistische gegevens tonen
aan dat twee op de tien leerlingen in een klas

Als de traaglerende volwassene bijvoorbeeld
een boer is, zal hij geïnteresseerd zijn in het
lezen van literatuur over betere landbouw. Als
de traaglerende volwassene een industriële
werknemer is, is hij mogelijk geïnteresseerd in
het lezen van literatuur die een idee geeft van
de rechten en plichten die aan een industriële
werknemer worden verleend (p. 75)
In elk betoog over didactische leerprincipes
in het algemeen lijkt motivatie inderdaad een
van de belangrijkste sleutelwoorden te zijn.
Dit hoofdstuk wil laten zien hoe motivatie en
andere elementen een doorslaggevende rol
kunnen spelen op het specifieke gebied van het
leren van een tweede taal, inclusief het leren
van langzame lerenden.
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SAMENVATTING VAN ENKELE TIPS OM TE WERKEN
EN OM TE GAAN MET TRAAGLERENDE VOLWASSENEN
IN HUN PAPER OMGAAN MET LANGZAME LEERLINGEN IN DE TAALLES (2017),
PRESENTEREN GAYANE SHMAVONYAN EN LILI KARAPETYAN ENKELE
BASISSTRATEGIEËN DIE KUNNEN WORDEN GEBRUIKT DOOR DOCENTEN BIJ HET
ONDERWIJZEN VAN TWEEDE TAAL AAN LANGZAME LEERLINGEN:
1

Gebruik eenvoudige taal
tijdens het spreken en probeer
langzamer te spreken.

6

Koppel de traaglerende
volwassene bij het verdelen van
de klas in groepen aan een sterke
volwassenen om hem / haar te
begeleiden.

2

Vermijd impliciete instructies,
omdat langzame studenten vaak
niet in staat zijn om dingen te
begrijpen die niet expliciet zijn.

7

Vat aan het eind de
belangrijkste punten van uw
les samen.

3

Stel geen open vragen,
maar vragen die definitieve
antwoorden vereisen.
4

Gebruik concreet
en eenvoudig lesmateriaal.

DEZE LIJST KAN NAAR ONZE MENING
ECHTER WORDEN AANGEVULD MET DE
VOLGENDE IDEEËN:
8

5

Tabellen, grafieken, grafieken
en afbeeldingen zijn handige
hulpmiddelen om nieuw
materiaal te presenteren. Een
traaglerende volwassene zal
vooral kennis opdoen door te
visualiseren en te herhalen.

Herhaal instructies om
traaglerende volwassenen
meer dan eens te vertragen.
Herformuleer ze om de kans
te vergroten dat de boodschap
uiteindelijk duidelijk zal zijn.

13

Ontwikkel uw eigen werkbladen
en oefeningen. Leerboeken
en werkboeken, wanneer ze
voor de gemiddelde student
zijn geschreven, overschrijden
vaak het functieniveau van de
langzame leerling. Soms zijn
slechts enkele wijzigingen in
werkbladen en oefeningen
nodig om de woordenschat
of moeilijkheidsgraad aan te
passen aan het vermogen van
uw traaglerende volwassenen.

9

Maak onderscheid,
rekening houdend met wat
onderwijsfilosoof John Dewey
lang geleden suggereerde: dat we
beginnen waar de studenten zijn,
niet waar we willen dat ze zijn.

10

Begeleide taken zorgen
ervoor dat traaglerende
volwassenen zich prettiger
voelen dan gratis opdrachten.

14

Vernieuw leervaardigheden.
Stimuleer traaglerende
volwassenen om kleine
lijstjes met woordenschat en
grammaticale enquêtes te
maken die ze kunnen plakken
op plaatsen die ze regelmatig
tegenkomen, zoals een
koelkast of een prikbord.

11

Feliciteer traaglerende
volwassenen, ook al is de geboekte
vooruitgang klein. Ze doorbreken
altijd een persoonlijke limiet. De
positieve aanmoediging helpt deze
studenten om hun zelfvertrouwen,
dat vaak laag en instabiel is, te
vergroten.

12

Benadruk de talenten die
traaglerende volwassenen al
hebben, behalve de taalkundige
die ze zouden moeten verwerven.
Geef ze zelfvertrouwen.

15

Ook al moet het gebruik van de
tweede taal als instrumentele
taal zoveel mogelijk worden
aangemoedigd, aarzel niet
om terug te vallen op de
moedertaal van de langzame
leerders. Vooral bij het
uitleggen van ingewikkelde
grammaticale items lijkt dit
buitengewoon belangrijk.

DOOR DE STERKE EN ZWAKKE PUNTEN VAN HUN LEERLINGEN TE BEGRIJPEN, EEN
VERSCHEIDENHEID AAN ONDERWIJSSTIJLEN OP TE NEMEN EN LEERLINGEN TE
MOTIVEREN OM TE LEREN, KUNNEN LEERKRACHTEN HEN HET BESTE HELPEN OM
HUN DOEL TE BEREIKEN: COMPETENTE EN PRODUCTIEVE COMMUNICATOREN IN EEN
TWEEDE TAAL.

u Kunnen legendes traaglerende
volwassenen helpen een tweede taal
te leren?

‘Trage studenten zijn
niet echt traag. Het
is alleen dat ze de
dingen op een diepere,
onconventionele manier
leren dan andere. ‘

Toen we jong waren, werden legendes
verteld door onze leraren, onze ouders, onze
grootouders, onze vrienden, ... Legends legden
ons uit waarom de dingen waren zoals ze
waren. Ze hebben onze wereld laten sprankelen
met een vleugje magie. Als volwassene spreken
legendes ons nog steeds aan; ze overschrijden
grenzen en verenigen ons omdat ze een
cultureel erfgoed bieden dat mensen met vele
achtergronden kunnen herkennen. Als een
leraar zijn leerlingen en vooral de traaglerende
volwassenen volledig wil betrekken, heeft
hij alles te winnen bij het selecteren van de
herkenbare en aansprekende delen van de
culturen om ons heen. Legenden, verhalen en
fabels zijn vaak al bekend in de moedertaal
van de leerlingen. Wanneer geïntegreerd in

tweede taallessen, creëren ze een vertrouwde
scène waar herkenbare plaatsen en karakters
de volwassen taalleerder in staat stellen zich
meer te concentreren op vorm (tweede taal) en
minder op inhoud, omdat de inhoud vaak al in
een eerdere fase van zijn leven.
Om af te sluiten verwijzen we naar het citaat
van de professionele contentschrijvende
kunstenaar Steven Chopade: ‘Trage studenten
zijn niet echt traag. Het is alleen dat ze de
dingen op een diepere, onconventionele manier
leren dan andere. ‘

Dove leerlingen
Over wie hebben we het eerst? Wanneer we het
hebben over d/Doven, verwijzen we naar mensen
die niet kunnen horen en die op veel verschillende
manieren communiceren, voornamelijk op basis van
het niveau van doofheid dat ze hebben, het onderwijs
dat ze hebben gekregen, het soort gezin waarin ze
zijn opgegroeid omhoog, toen ze doof werden en vele
andere factoren. Hoewel het een veelvoorkomend
idee is van mense dat doven ook niet kunnen praten,
is het belangrijk om te onthouden dat doofheid
competenties bij het spreken niet uitsluit bij het
produceren van geluiden.
Waarom gebruiken we een hoofdletter ‘D’ en een
kleine letter ‘d’? We gebruiken een ander geval om
te onderscheiden of we verwijzen naar doven die
zichzelf beschouwen als behorend tot een culturele

identiteit die in gebarentaal spreekt, of naar doven die
het gehoorverlies zien als een handicap die genezen
moet worden (via de gebruik van hoortoestellen,
logopedie, cochleaire implantaten ...). Deze twee
standpunten sluiten natuurlijk niet veel verschillende
manieren uit om doofheid te benaderen, bijvoorbeeld
het vinden van voordelen bij het gebruik van
hoortoestellen en het spreken van gebarentaal.
Wat ook het standpunt is over doofheid (sociaal of
medisch), in het algemeen hebben d/doven enorme
problemen om externe informatie te ontvangen,
zowel in gesproken als geschreven taal, omdat
ze deze niet spontaan verwerven. Om die reden
is het belangrijk om enkele algemene suggesties
in gedachten te houden om de communicatie te
verbeteren:

u
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SAMENVATTING VAN ENKELE TIPS OM TE WERKEN
EN OM TE GAAN MET D/ DOVE LEERLINGEN
6

1

Het is niet zinvol om de lipbewegingen
te versterken. In feite belemmert
dit soort overdrijving het begrip in
plaats van te helpen! Ook een luidere
stem gebruiken is niet handig tijdens
het praten met een dove persoon
omdat het de normale lipbewegingen
verandert.

Trek de aandacht van de dove leerling
voordat u gaat praten: een lichte tik
op de schouder of op de arm of een
bord in de lucht in zijn / haar richting
om de aandacht te trekken.
2

Zet jezelf voor de dove terwijl
je praat of zorg ervoor dat je de
klas zo structureert dat je visueel
contact kunt hebben met al je
leerlingen. Plaats jezelf niet op
plaatsen waar een lichtpuntje
achter je staat, bijvoorbeeld voor
een raam, of op slecht verlichte
plekken. Let erop dat er tijdens het
gesprek geen enkel object tussen
u en de dove staat, zodat het zicht
niet wordt belemmerd.

7

Gebruik gezichtsuitdrukkingen en
lichaamsuitdrukkingen om de boodschap
duidelijk te maken. Denk eraan dat dove
en slechthorende studenten aandacht
besteden aan visuele tekens zoals
lichaamstaal, gebaren en uitdrukkingen,
om informatie te verzamelen.
8

3

Het is beter dat alle informatie ook
beschikbaar is in een aangepast,
gemakkelijk te schrijven formaat.
‘Aangepast, gemakkelijk geschreven
formaat’ betekent dat de inhoud van
een tekst wordt aangepast om deze
niet armer te maken, maar om deze
voor iedereen duidelijk en onmiddellijk
begrijpelijk te maken.

Zorg ervoor dat de dove leerling
duidelijk het gezicht en de mond van
de spreker ziet. Kauw niet en houd
geen hand voor uw gezicht.
4

Als je student wordt vergezeld door
een tolk, houd dan direct oogcontact
met de persoon die doof is, niet met
de tolk.

Zorg voor dezelfde inhoud, maar in
een andere vorm. Gebruik bijvoorbeeld
hoogfrequente woorden (alledaagse
woorden) in uw eigen taal en voeg
wat afbeeldingen toe om de tekst
te ondersteunen; ondergeschikte
clausules of passieve vormen
vermijden omdat ze de basisvolgorde
van de zin veranderen; vermijd lange
zinnen en complexe structuren.

5

Verminder, indien mogelijk,
achtergrondgeluiden en controleer de
discussie zodat slechts één persoon
tegelijk spreekt.

u
17

HIERONDER STAAN
ENKELE AANBEVELINGEN
EN OPMERKINGEN

u Hoe pas je schriftelijke teksten aan
en maak je ze meer toegankelijk.
Het moeilijkste kenmerk van een groep gevormd
door volwassenen is de heterogeniteit.
Een heterogene klas is een klas met
verschillende soorten leerlingen, en als de
leerlingen d/Doof zijn, hebben de verschillende
soorten d/Doof identiteit ook invloed
op het kennisniveau van het onderwerp.
Bijvoorbeeld, een d/Dove persoon die geen
hoortoestel draagt en gebarentaal gebruikt
in de moedertaal zal andere methodologische
behoeften hebben dan een d/Dove persoon
die mondelinge taal gebruikt en slechthorend
is. Wat ze vragen zal ook anders zijn: terwijl
een volwassenen (ad/Doven die gebarentaal
als moedertaal gebruikt) zal vragen om
verdieping van schrijftalen en het begrijpen
van teksten, zal een mondelinge (ad/Doven
met resthorend vermogen en die lipleest) ook
vragen om ten minste een basisbegrip van de
uitspraak. De keuze voor het beste onderwijs
voor dit soort lessen kunnen voornamelijk
worden gekoppeld aan de keuze voor het juiste
materiaal en de nauwkeurige bepaling van de
interesse. Zelfs als de doelgroep volwassenen
, zal een saai onderwerp zeker de aandacht
en motivatie verminderen. Het ontwerpen
en personaliseren van materialen is een echt
uitdagend werk: de leraar moet nadenken over
het competentieniveau van elke persoon en de
capaciteiten die elke student moet verbeteren.
Er moet rekening worden gehouden met de
lange tijd die leraren nodig hebben voor het
aanpassen van de materialen. De beste manier
om tijd en energie van leraren te besparen, is
door materialen te maken die vanaf het begin
zijn aangepast en om in gedachten te houden
dat het aanpassen van materiaal voor een
persoon met meer problemen in feite betekent
dat er goed materiaal moet worden gemaakt
voor alle leerlingen in de klas, omdat iedereen
kan profiteer ervan!

u Gebruik een visueel aantrekkelijke en

vriendelijke lay-out (afbeeldingen, foto’s,
symbolen, sterke kleurcontrasten)
u Let op het kleurcontrast:

u Gebruik afbeeldingen wanneer je maar

kunt:

u Organiseer de tekst in een

gebruiksvriendelijk en «gemakkelijk te lezen»
formaat:
u Gebruik basiszinnen, gecoördineerd en niet

ondergeschikt. Gebruik woorden met een
hoge frequentie (alledaagse woorden) in uw
eigen taal.
u Denk bij het vertalen van het Engels naar

uw taal na over de doelgroep die het materiaal
zal gebruiken en pas het aan (bijvoorbeeld
gemakkelijker woorden, minder complexe
zinnen) om er zeker van te zijn dat de inhoud
voor iedereen begrijpelijk is geworden.
u

Gebruik de ‘didactiek van doen’: mensen
kunnen echt leren als ze theorie en ervaring
combineren. Neem een praktische benadering
gecombineerd met theorie.
u Geef een eerste en een eindevaluatie.

CONCLUSIE
Men kan concluderen dat het belang van het toegankelijk maken van publicaties
voor iedereen een sociale en ethische kwestie is die iedereen aangaat. Ook
Europese regelgeving is bij dit onderwerp betrokken:
Het Verdrag van Marrakesh voor Europese lidstaten voorziet in een uitzondering in
het auteursrecht; Zo kunnen gespecialiseerde organisaties of individuele gebruikers met
een beperking een tekst printen en converteren naar een toegankelijk formaat zonder
toestemming van de eigenaar van het intellectuele eigendom.
De European Accessibility Act (EAA) is een richtlijn betreffende de eisen voor de
toegankelijkheid van producten en diensten, en betreft met name personal computers
(zowel hardware als software), e-commerce, bankdiensten, alle zelfbedieningsterminals (zoals
geldautomaten), automatische kaartautomaten), e-books en leessoftware.

u
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Leerlingen met specifieke
leermoeilijkheden
u Wat is dyslexie en wat zijn de
moeilijkheden voor leerlingen met
dyslexie?
Als je een leraar Engels bent die ook aan
leerlingen met dyslexie lesgeeft, moet je
weten wat dyslexie is en hoe het zich op heel
verschillende manieren kan manifesteren
bij verschillende leerlingen. Dyslexie kan
aangeboren of verworven zijn, d.w.z. tijdens
hersenchirurgie. Dyslexie verdwijnt niet bij
het begin van de volwassenheid om de simpele
reden dat het geen ziekte is! Eens dyslectisch,
altijd dyslectisch! Leerlingen met dyslexie
luisteren mogelijk niet aandachtig, begrijpen
uw instructies mogelijk niet en herinneren
zich mogelijk niet meer wat u wilt dat ze doen.
Hun werkgeheugen is slecht (d.w.z. dat ze
zich een reeks van maximaal twee instructies
kunnen herinneren, maar ze blijven de derde
vergeten). Wees duidelijk en controleer hun
begrip van uw instructies; geef voorbeelden!
Hoewel leerlingen met dyslexie soms als
verward of zelfs dom worden beschouwd, heeft
dyslexie niets met intelligentie te maken. Het

is gewoon een andere manier om de wereld,
relaties, processen, etc. waar te nemen. Het
gaat om twee talen, de natuurlijke taal en
de neurologische, waardoor elke leerling op
een heel andere manier leert. Leerlingen met
dyslexie hebben meestal een bovengemiddelde
intelligentie, maar ze hebben moeilijkheden
waar ze uw hulp bij nodig hebben.
Lange tijd werd dyslexie vooral begrepen als
een cluster van specifieke leerproblemen.
Leerlingen kunnen niet lezen en kunnen
niet schrijven zonder spelfouten (dyslexie
en dysgrafie). Ze zijn mogelijk onordelijk
(dyspraxie). Ze kunnen moeite hebben met
het bedenken van abstracte getallen of
verhoudingen (dyscalculie), enz. Je kunt je
afvragen: «Kunnen leerlingen met dyslexie
überhaupt leren?» Dat zijn ze zeker, maar niet
in de weg. Als leerlingen niet leren, kunt u de
leerlingen niet veranderen, u moet uw manier
van lesgeven veranderen. (Ana Krajnc, 2018)
Lezen en schrijven zijn nogal trage en
lineaire activiteiten. Eigenlijk is het hele

onderwijssysteem gebaseerd op lineair
lesgeven, denken en leren, waarbij leraren
en leerlingen stap voor stap moeten worden
opgeleid, van wat bekend is naar het onbekende,
van wat gemakkelijker is tot wat moeilijker is,
vanaf het begin van de tekst tot het einde, met
respect voor de volgorde, terwijl leerlingen met
dyslexie holistisch leren. Ze springen gewoon
naar de conclusies, resultaten en oplossingen,
niet wetende hoe ze daar zijn gekomen. Ze
weten gewoon wat ze moeten doen, vaak lang
voordat het tijd is! Ze denken creatief. Het
neurale systeem bij leerlingen met dyslexie is
niet aangepast aan lineair leren. Bij dyslectici
loopt het denkproces uiteen en hebben ze
moeite het in een lineair te veranderen. In hun
schooltijd kregen ze misschien van alles de
schuld en werden ze bestempeld als niet ijverig
genoeg, ook al brachten ze hun nachten door
met leren, terwijl ze hun best deden om dingen te
onthouden ondanks hun slechte werkgeheugen
en uiteenlopende denkprocessen.
Nu wordt algemeen erkend dat goede leraren
innovatieve manieren moeten vinden om
het lezen, schrijven, spellen, begrijpen en

onthouden van hun leerlingen te ondersteunen,
evenals hun behoefte om te bewegen en te
leren terwijl ze bewegen, hun behoefte om
omringd te zijn door muziek en geluiden die
hen helpen zich te concentreren. Algemeen
wordt erkend dat leerlingen met dyslexie
concentratiestoornissen hebben. Onthoud dat
elke leerling zijn eigen cluster van moeilijkheden
en voordelen heeft. Het is aan jou om ze te
ontdekken en je onderwijs te verbeteren.
Dyslexie betekent dat de fonologische
verwerking van wat de leerling hoort niet
voldoende is, wat leidt tot een slecht begrip
van woorden, slechte leesvaardigheid en
spellingsmoeilijkheden.
Door dyslexie hebben leerlingen moeite met
het begrijpen van geschreven teksten, het
waarnemen van wat er op het computerscherm
staat, enz. Ze hebben moeite met lezen en leren,
maar ook met problemen met sociale uitsluiting,
een verminderd zelfbeeld, verminderde moed,
een slechtere zelfidentiteit.
Leraren moeten de sterke punten van leerlingen
identificeren en zich daarop concentreren.

Leerlingen met dyslexie hebben mogelijk
een of meer van de volgende voordelen:
u Ze denken creatief. Het zijn echte denkers,
op zoek naar oplossingen.
u Ze denken kritisch: wat, waarom, hoe ...
u Ze hebben de neiging dieper te gaan en een
breder beeld van een probleem te krijgen.
u Ze hebben een goed geheugen voor
verhalen.
u Ze kunnen tegelijkertijd op verschillende
manieren denken.
u Ze kennen mensen en hun kenmerken, hun
emoties en ze kunnen behoorlijk empathisch
zijn.
u Het zijn goede abstracte denkers.
u Ze zien gemakkelijk wat het belangrijkste
is in de tekst.

Leraren moeten hun onderwijs aanpassen
aan hun leerlingen met dyslexie:
u Leraren moeten zich aanpassen aan de
leerstijl van de leerlingen (visueel, auditief ...).
u Aan het begin van de les moeten docenten
de structuur van de les presenteren en de
problemen die tijdens de les zullen worden
behandeld.
u Aan het begin van de les moeten de
leerlingen hand-outs krijgen met de schets
van de structuur van de les.
u De belangrijkste punten van de les moeten
worden opgenomen in hand-outs;
u Leraren moeten Arial 12 en majuscule
letters gebruiken.
u De informatie op één pagina moet beperkt
zijn. Er moet voldoende lege ruimte zijn
en regels mogen niet meer dan 70 tekens
bevatten.
u Grotere thematische hoofdstukken moeten
worden opgesplitst in kleinere.
u Leraren moeten af en toe pauzeren.
u Leraren moeten het gebruik van
professionele woorden van buitenlandse
afkomst vermijden.
u Leerlingen moeten de lessen kunnen
opnemen.

u Leerlingen moeten worden aangemoedigd
om vragen te stellen.
u Als leraren willen dat de leerlingen
voorlezen, moeten ze vooraf de toestemming
van de leerlingen krijgen. Als alternatief
kunnen ze hun leerlingen vragen om samen
hardop voor te lezen ...
u Leerlingen met dyslexie hebben meer tijd
nodig om te lezen; er moeten zoekwoorden
voor worden vermeld.
u Leraren moeten hun leerlingen helpen
hun geschreven teksten te structureren;
ze moeten voor hen gedeeltelijke doelen
stellen die in een kortere tijd haalbaar zijn
en ze moeten ze vertellen wanneer ze die
moeten bereiken. Dit is belangrijker dan het
vaststellen van de definitieve deadline.
u Leraren helpen hun leerlingen hun tijd te
organiseren.
u Docenten moeten hun leerlingen de
mogelijkheid bieden om hun ontwerpen
tijdens een opdracht meerdere keren te laten
beoordelen.
u Leraren moeten erkennen dat de leerlingen
zich inspannen om een opdracht voor te
bereiden.
u Leraren mogen de aandacht van hun
leerlingen niet vestigen op te veel correcties.
u Docenten kunnen hun leerlingen vragen
twee exemplaren van hun opdracht in te
leveren. Ze corrigeren het eerste exemplaar
qua inhoud en het tweede qua vorm.
u Leerlingen moeten een lijst bijhouden van
hun meest gemaakte fouten.
u Leerlingen moeten de spellingcontrole
kunnen gebruiken, enz.
u Docenten moeten gekleurd papier
gebruiken en vermijden dat ze sterk
contrastrijk wit papier met zwarte letters
gebruiken.
NU ZIJN UW CURSISTEN
VOLWASSENEN EN TIJDENS
HUN JEUGDJAREN HEBBEN ZE
WAARSCHIJNLIJK HUN EIGEN
EFFICIËNTE LEERSTRATEGIEËN
ONTDEKT. DIT ZOU DE TAAK VAN DE
LERAAR GEMAKKELIJKER MOETEN
MAKEN.

Traaglerende volwassenen,
dove leerlingen en
leerlingen met specifieke
leermoeilijkheden vormen
een uitdaging voor elke
leraar over de hele wereld.

Het succes van hun leerproces hangt
grotendeels af van de professionaliteit, de
flexibiliteit en het aanpassingsvermogen
van de docenten naast hen. We hopen dat
de aanbevelingen van het huidige project
leraren kunnen inspireren om ervoor te
zorgen dat die speciale leerlingen zichzelf
uitdagen en de beste leerlingen worden
die ze kunnen zijn. Als leraren geleerd
hebben om zich te kunnen aanpassen aan
specifieke leerlingen, dan kunnen ze zich
mogelijks aanpassen aan de specificiteit
van elk van hun leerlingen wiens leeren leerstrategieën ze zouden moeten
herkennen.

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie
houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van
de auteurs weer
24 en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het
gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.
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