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GESIGNALEERD

Kristi Jauregi Ondarra, Leren van
vreemde talen in een veranderende
wereld. Lectorale rede, in verkorte
vorm uitgesproken bij de installatie
als lector ‘Vreemdetalendidactiek in
een veranderende leeromgeving’ in
het educatieve domein van Fontys, op
17 januari 2014. Te downloaden via:
http://fontys.nl/Over-Fontys/FontysLerarenopleiding-Tilburg/Onderzoek/
Lectoraat-Vreemdetalendidactiek-inveranderende-leeromgeving.htm

wijs waar tweetalig onderwijs wordt gegeven,
een vorm van onderwijs waarbij minimaal
de helft van de lessen in de onderbouw in
de doeltaal (veelal Engels) wordt gegeven.
Ten derde is vroeg vreemdetalenonderwijs in
opmars. Basisscholen hebben de keuze om
al vanaf de onderbouw Engels of een andere
vreemde taal aan te bieden.
Vakdidactische vernieuwingen
Jauregi benadrukt dat er, om voor te bereiden op deze ontwikkelingen, vijf vakdidactische vernieuwingen plaats zouden moeten vinden in het mvt-onderwijs en op de
lerarenopleidingen. Ten eerste is er meer
aandacht nodig voor de productieve taalvaardigheden, zoals gespreks- en schrijfvaardigheid. Internationalisering moet ook een
nieuwe impuls krijgen, door naast de gebruikelijke uitwisselingen ook ICT en nieuwe
media in te zetten voor internationale contacten. Ten derde wordt het taalgebruik van
de native speaker steeds minder als enige
norm beschouwd. Talen, en dan met name
het Engels, worden steeds meer gebruikt als
lingua franca in een interculturele context
waarin geen van de sprekers de lingua franca
als moedertaal beheerst. In de vreemdetalendidactiek wordt interactie met de native
speaker van oudsher als standaard gehanteerd. Deze opvatting is ook verankerd in
bijvoorbeeld het Europees ReferentieKader,
dat in enkele gevallen de mate waarin een
moedertaalspreker de uitingen van de lerende kan volgen als niveau-indicator hanteert.
De lingua franca-benadering gaat uit van

Hoe kan het vreemdetalenonderwijs aansluiten bij de behoeften van leerlingen, docenten
en lerarenopleiders in de 21e eeuw? Deze
vraag staat centraal in de lectorale rede die
Kristi Jauregi uitsprak bij haar installatie als
lector bij Fontys Hogescholen op 19 januari
2014.
Toekomstige ontwikkelingen
Jauregi signaleert een aantal vaardigheden en
competenties die essentieel zijn voor burgers
nu en in de nabije toekomst, zoals het belang
om ICT-geletterd te zijn, om verschillende
vreemde talen te beheersen en om met interculturele verschillen en overeenkomsten om
te kunnen gaan. Het moderne vreemdetalenonderwijs heeft hier de afgelopen jaren al
deels op ingespeeld. Zo komen internationalisering en uitwisseling van leerlingen, studenten en docenten steeds vaker voor, in alle
sectoren van het onderwijs. Daarnaast groeit
het aantal scholen voor voortgezet onder-
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interculturele sprekers en bereidt leerlingen
beter voor op het gebruik van vreemde talen
in internationale en interculturele communicatie (Kohn, in press). Als vierde vernieuwing
noemt Jauregi het belang van interculturele
competentie, de culturele context waarin de
doeltaal wordt gebruikt en de leerder als
interculturele spreker. De vraag is op welke
manier het onderwijs taal en cultuur kan
samenvoegen om interculturele competentie
van leerlingen te bevorderen. De vijfde vernieuwing die Jauregi signaleert, is het betekenisvol toepassen van ICT en social media op
school en in de lerarenopleiding. Leerlingen
vinden het vanzelfsprekend om social media
te gebruiken, maar het onderwijs blijft hierin
achter. Naast lessen in mediawijsheid en nettiquette is het belangrijk om ICT en social
media vakdidactisch in te bedden, zodat het
moderne vreemdetalenonderwijs betekenisvoller wordt en zich meer kan toespitsen op
de persoonlijke behoeften van de leerlingen.
Het onderwijs zal in die zin steeds meer blended worden, waarbij ICT, social media en
andere leermiddelen gecombineerd worden
om het leerproces te optimaliseren.

gesteld worden om zelf taal te produceren. Betekenisonderhandeling in interactie
met anderen bevordert het verwerven van
nieuwe elementen en ook het consolideren
van al bestaande taalkennis. Het leren van
om compenserende strategieën is belangrijk
wanneer kennis van leerlingen tekort schiet.
Betekenisvolle en authentieke communicatie
in de doeltaal vindt bij voorkeur plaats in
een interculturele context, die de leerlingen
stimuleert om interculturele taalgebruikers
te worden (Byram, 2010).
Telecollaboration: digitale communicatie en
interculturele taalvaardigheid
Jauregi presenteert telecollaboration als
een didactische aanpak waarin interculturele competentie, internationalisering en
aandacht voor productieve taalvaardigheden worden ingebed in rijke en authentieke
taken, uitgevoerd in digitale leeromgevingen. Telecollaboration wordt ook wel online
interculturele uitwisseling genoemd (OIU)
genoemd (O’Dowd, 2007). In een dergelijke
setting werken leerlingen uit verschillende
landen samen aan specifieke taken of projecten, bijvoorbeeld via videocommunicatie of
in 3D virtuele werelden als Second Life. In de
meeste gevallen is er sprake van een lingua
franca-context, waarin alle deelnemers communiceren in de taal die ze aan het leren zijn.
In Nederland is een aantal telecollaborationprojecten beschikbaar, zoals TILA, NIFLAR,
My schools network, eTwinning, Euroversity
en Intent. In NIFLAR (Networked Interaction
in Foreign Language Acquisition Research)
voeren studenten wekelijks taken samen
met docenten in opleiding door middel van
videocommunicatie of in Second Life. Naast
veelvuldig doeltaalgebruik en zeer gerichte
feedback, roepen deze taken ook reflectie
op culturele verschillen en overeenkomsten
op. Flankerend onderzoek bij het NIFLARproject heeft aangetoond dat telecollaboration zorgt voor meer motivatie (Jauregi et al.,

Theoretisch kader
Hoe kunnen deze ontwikkelingen op een
betekenisvolle manier geïntegreerd worden
in het moderne vreemdetalenonderwijs?
Jauregi gaat uit van het sociaal-constructivisme, waarin interactie met anderen wordt
beschouwd als een voorwaarde om te kunnen leren. Leerders construeren kennis door
samen te werken in betekenisvolle en relevante leeromgevingen (Vygotsky, 1978). Om
het leren van een vreemde taal te bevorderen, moet een dergelijke leeromgeving aan
een aantal specifieke kenmerken voldoen
(Westhoff, 2007). Het is belangrijk dat leerders veel begrijpelijk en gevarieerd taalaanbod verwerken, waarbij ze aandacht besteden aan zowel de betekenis als de vorm van
de doeltaal. Daarnaast moeten ze in staat
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2012), een betere gespreks- en schrijfvaardigheid (Jauregi et al., 2013) en een grotere
bewustwording van interculturele verschillen
en overeenkomsten (Jauregi & Canto, 2012).
Jauregi pleit er dan ook voor om telecollaboration een plaats te geven in het onderwijs en
de lerarenopleidingen.
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