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Waar hebben we het over vandaag? 

• Ervaringen van docenten: mijn inspanningen hebben (te) 
weinig effect 

• Didactische uitgangspunten van FC-Sprint2 

 

• DigLin:    voor wie en waarom? 

• De wereld van de Alfa-cursist  

 en hoe sluit DigLin daarop aan? (concreet-abstract) 

• Alfa-cursisten vorderen langzaam 

 en hoe speelt DigLin daarop in? en de docent? 

• Alfa-cursist niet gewend om te weten/zeggen wat hij wil leren 
  en hoe helpt DigLin daarbij?   en de docent? 

• Alfa-cursist weet niet voldoende wanneer iets geleerd is 

 en hoe helpt DigLin daarbij?  en de docent? 
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Ervaringen van docenten 

• “Hebt u dat ook wel eens? 
Kent u dat gevoel?” 

     zou dominee Gremdaat 
 zeggen. 
 
 
 
 
• Jan:  “Ik werk me te pletter en niet 

de student.” 
     Het werk moet bij hem/haar    
 gebeuren! 
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Leren 
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Autonomie en leren 

Wat is er dan nodig? 

Welke keuzes maken wij? 



Autonomie – ideaalplaatje 
deliberate practice (bewust oefenen) 

• Kiezen 

• Doelen formuleren  

• Oefeningen maken (ontwerpen) / nadenken hoe de 
doelen bereikt worden  

• Bijhouden wat de resultaten zijn (dagboekje, filmpjes) 

• Bewust trainen 

• Weten wat kwaliteit is  

• Kritisch kijken naar eigen presteren en wat goed gaat en 
wat nog niet goed – trainen op wat nog niet goed gaat 

• Feedback organiseren 

 

Bij een grote autonomie van de leerder doet de leerder 
zoveel mogelijk van deze aspecten zelf! 

 
 



Autonomie is  kiezen 

Als een student altijd moet kiezen 
(en er zijn mogelijkheden om te trainen 

en er is directe feedback 
en er is een doel) 

dan zullen er strategieën ontstaan 
 



 
Van sturen op doen  

naar sturen op kunnen 

Hoge verwachting 

bronnen 

Student  
presenteert 



Autonomie en de rol van de docent 

• Docent formuleert wat studenten moeten kunnen 

(en niet wat ze moeten doen). 

• In het ideale geval geeft een student aan wat hij 

wil leren. 

• Een docent zet dat om in een hoge verwachting 

 

“Ik weet zeker dat jij vanmiddag deze 5 letters kunt 

herkennen en uitspreken” (kunnen) 

 

En niet: Maak de oefeningen op bladzijde 28 (doen) 
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Kiezen - Autonomie en navigatie 

lineair 



Kiezen - autonomie en navigatie 

niet-lineair 



Autonomie en navigatie - Diglin 
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Autonomie - oefeningen 

• Fare Parole (alleen in Chrome en Safari) (opm… meer 
een toets dan leermateriaal, computer bepaalt ) 

• Diglin (slepen) (internet) 

• Diglin (de woorden) (internet) 

• Anja gaat wandelen (internet) 

 

bronnen 

• Niet één heel specifiek doel 

• Uitdaging om zelf aan de slag te gaan (keuzes te 
maken) 

• Uitdaging om zelf te bedenken wat je er mee kan leren  
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http://app.fareparole.it/#/gioca/sillabe
http://app.fareparole.it/#/gioca/sillabe
http://app.fareparole.it/#/gioca/sillabe
sleepstartneds2a.swf
http://diglin.eu/wp-content/plugins/diglinew/templates/Letters/opdracht.php?lang=nl_NL&type=template&exe=1a_letters_slepen.json&abc=true&list=1
presentatie1.swf
presentatie1.swf
http://diglin.eu/wp-content/plugins/diglinew/templates/Presentatie/opdracht.php?lang=nl_NL&type=template&exe=1_De_woorden.json&abc=true&list=1
http://84.22.108.197/applications/lezen Feedback/exercise.php?id=49
http://84.22.108.197/applications/lezen Feedback/exercise.php?id=49


Bron en autonomie 

• Patronen invlechten 

 

• Werken met een veel hoger niveau en oproepbare 

feedback inbouwen om aan te pikken bij dat 

niveau 

 

• Onmiddellijke feedback 
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Autonomie en feedback 
Eigenlijk moet het fout gaan: 

Trial and error 

1. Ik doe iets 

2. Ik merk dat het fout gaat (leerkans) 

3. Ik probeer iets anders  

4. Ik doe het goed 

 

1. Ik doe iets 

2. Het gaat goed of ik merk niet  

dat het fout gaat (geen grote  

leerkans) 

3. Ik ga door 

 

 

Uitgestelde feedback 

Onmiddellijke  

feedback 
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Andere uitgangspunten 

• De leerder gaat leren  

• Een leerder moet meer uitgedaagd worden om te leren 

• De leerder moet zelf actief worden/zijn 

• Leren is je iets nieuws eigen maken 

• De leerder zal dus eerst fouten maken 

• Fouten mogen niet inslijpen 

• Samen met de leerder taken maken die moeilijk zijn 

 

Kan dat ook met analfabete leerders? 
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De wereld van de Alfa-cursist 

 
 

 

 

BVNT2   21 mei 



De wereld van de Alfa-cursist 

• Wat is een woord ?                (Homer 2009;  Kurvers 2002;   

             Onderdelinden et al. 2009;  

                Rachmandra &Karanth 2007) 

• Spelen met klanken (fonemen)   

                 (Bertelson et al. 1990; 

                Morais et al 1979; Read et al. 1986) 

   

• De lengte van woorden vergelijken  
          (Kurvers 2002) 

 

• Vragen over een tekst beantwoorden 

tilifizyun (tv) or mahal  (kamer)? 

boom  
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De wereld van de Alfa-cursist 

• Pseudo- / niet-bestaande woorden  
               (Morais & Mousty 1992; Peterson et al 2001) 

 
• Metalinguïstische vaardigheden   
          (recasts: Tarone et al 2009;   

    grammatical judgements: vdCraats ) 

• Zinsimitatietaken     
 (Kurvers, 2002)  

 
• Figuren natekenen  
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Analfabeet versus alfabeet  

Een analfabeet interpreteert taal vanuit de 

situationele, niet-linguÏstische context (concreet 

denken) 

          e.g. Kirshner & Whitson 1997; Reder & Davila 2005 

   

 

 

 

Een geletterde kan ook de linguïstische 
context gebruiken  (abstracte, symbolische 
verwerking van taal) 

 

Situationele 
kennis 

Abstracte, 
symbolische 
verwerking 
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DigLin: voor wie? 

 
• Iedereen die na de puberteit voor het eerst leert lezen 

en schrijven in een andere taal dan zijn moedertaal 
(analfabeet) 

 
• Iedereen die een ander schrift wil leren 

(andersalfabeet) 
 

• Iedereen die een nieuwe klank-tekenkoppeling of 
nieuwe uitspraak wil leren (geen analfabeet) 

 
• DigLin traint technisch lezen (en woordenschat, 

uitspraak) 
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DigLin: waarom? 
 

• Omdat het leren lezen van Alfa NT2-ers niet vlot gaat 

  (Kurvers en Stockmann 2009; Kurvers en vdCraats 2009) 

 

• Dus: 

 - kwantiteit:  meer oefenen   

  extensiever: veel langer en veel vaker  

 - kwaliteit:   beter oefenen  

  intensiever: op maat: waar de problemen liggen, 

   feedback intensiveren 

• Dus: aanpassen aan de leerder: concretiseren van de 
context 
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Concrete context sluit aan bij Alfa 

De woorden, 
oef. 1- lijst1 
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Alfa-cursisten vorderen zeer langzaam 
Hoe speelt DigLin daarop in? 

• Leerder kan dooroefenen, ook buiten de les (extensief) 

• Leerder kan selectief oefenen: alleen de klanken en woorden 
die problemen leveren (intensief) 

• Betere leerders kunnen delen overslaan: maatwerk 

• Leerder ziet onmiddellijk zijn fout; en hoeveel fouten hij heeft 
gemaakt per oefening (extensief) 

• Leerder ziet direct hoe goed hij een woord heeft gelezen 

• Per woordenlijst is er leestest: Test jezelf. 

• De software heeft de middelen tot verbetering in zich 

 (klankenbar; foto’s; de type 1-oefeningen) 

 

Hoe speelt de docent daarop in? 

• Zorg ervoor dat een leerder werkt aan een voor hem 
uitdagende taak; dus niet doorgaan met wat hij al kan. 

• Laat aantal fouten noteren; vraagt naar wat moeilijk was. 

• Maak samen een lijstje van wat moeilijk was. 
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Oefening 4 lijst 5 Woorden vormen  
en slepen 

Laat aantal fouten noteren. 
 
Laat cursist oefenen met 
uitspraak vanaf het begin. 
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Alfa-cursist niet gewend om te weten  

wat hij wil leren 

Hoe speelt DigLin daarop in? 
• De series oefeningen brengen hem op het idee om door 

te gaan. In principe staan alle 105 oefeningen open. 
• De typen oefening  bieden steeds een ander facet van 

het leesproces. 
 
Hoe speelt de docent daarop in? 
• De docent maakt liefst  in overleg met de leerder een 

lijstje  van wat de leerder zelf noemt of hij maakt een lijstje 
van oefeningen waarmee de leerder aan de slag kan. 
 

• Maak samen een lijstje van wat moeilijk was en oefen dat 
weer opnieuw (minder fouten; sneller). 
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Oefening 5 lijst 11 Lees de woorden  
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Oefening 6 lijst 3  Luister en typ  

BVNT2   21 mei 



Alfa-cursist weet niet wanneer iets geleerd is 

Hoe speelt DigLin daarop in? 

• Er is altijd onmiddellijke feedback. 

• De aard van de oefening lokken uit om alles goed te 
hebben. 

 

Hoe speelt de docent daarop in? 

• De docent stelt in overleg met de leerder een eis aan de 
mate van correctheid, bijv. bij uitspraak, lees de woorden 

• Stel daarbij hoge eisen zodat een leerder echt moet 
zweten. Vraag hem te laten zien wat hij kan. 

• Maak (samen) een lijstje van wat moeilijk was. 

• Laat hem zeggen wat hij de volgende keer gaat oefenen. 
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Heb hoge verwachtingen van een Alfa-cursist 

 

 

 

 

• Land  / hand  / tand / bed / rood / 

 

 

 

 

 

Hoe speelt DigLin daarop in? 
• Door geen regels en uitzonderingen te geven, maar door 

het materiaal zo te ordenen dat ze zelf ontdekt worden.  
• Voorbeeld:  stemhebbende medeklinkers worden 

stemloos uitgesproken aan het eind van een woord. 
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Ik heb geleerd dat 
<d> op het eind van 
een woord een <t> 

is. 

DigLin. Diglin heeft 
me dat geleerd. Ik 

heb het ontdekt door 
met DigLin te 

werken 

Hoe heb 
je dat 

geleerd? 



Heb hoge verwachtingen van een Alfa-cursist 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe speelt de docent daarop in? 
• Probeer over het werk te praten  
• Vraag naar zijn mening 
• Vraag zo nodig hulp van  

een meer taalvaardige  
cursist 

Ik werk graag met 
DigLin  omdat het leuk 
is en ik het alleen kan 
doen.  Ik denk dat ik 
meer leer als ik het 
helemaal zelf doe. 

Ik ben veel zelfstandiger 
geworden dan in het begin. 

Ik riep de docent als ik 
klaar was, nu weet 

wanneer ik het nog een 
keer over moet doen. 
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