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Het klikt?!



NedBox.be: oefen je 
Nederlands online

Online taalcoaching
en taalstimulering op 
de werkvloer

Onderzoek naar de 
digitale geletterdheid 
van laaggeletterde 
nieuwkomers

Touch2Learn: 
mobiele technologie 
in het hoger 
onderwijs

1. Kader om ICT weloverwogen in te zetten

2. Al doende kennismaken met een aantal toepassingen (niet exhaustief) 

3. Didactische insteek (geen technisch verhaal)



Mobiele technologie in de NT2-klas... Why?





De vraag….

Een potlood van 1.000 dollar?



The way to go…

Mik boven de 
streep

Creëer een
krachtige

leeromgeving

Bepaal de 
didactische

meerwaarde

Kies dan pas 
een

geschikte
app



… naar krachtige taken

Een betekenisvolle taak?

Kijk mee naar de kennisclip…

../../Filmfragmenten/taakgericht werken/TGW kennisclip.mp4
../../Filmfragmenten/taakgericht werken/TGW kennisclip.mp4


Kaders (3) Een veelheid aan tools…

http://www.reisgidsdigitaalleermateriaal.org/tools

http://www.touch2learn.be

http://www.deappklas.be

http://www.reisgidsdigitaalleermateriaal.org/tools
http://www.touch2learn.be/
http://www.deappklas.be/


… Een veelheid aan didactische mogelijkheden

om op maat te leren

om altijd en overal 

te leren

om kennis 

op te bouwen

ICT

Technologie

1. Als bron van informatie

2. Om kennis op te bouwen

3. Om op maat te leren

4. Om altijd en overal te leren



(1) Technologie als bron van informatie: 

levensechte taken aanbieden

NT2-leerkracht Inge

‘Ik laat mijn cursisten vaak 

informatie opzoeken in 

brochures. Maar eigenlijk is 

dat niet meer van deze tijd: 

als je iets wilt opzoeken, 

doe je dit meestal via het 

internet…’ 

NT2-leerkracht Ann

Ik laat mijn cursisten 

informatie opzoeken via hun 

smartphone. Zo maak ik de 

taken extra realistisch en ook 

op maat van de context in de 

regio.’ 



Levensechte taken aanbieden

Online info opzoeken:

1. Vertrek vanuit een BC, bv. 

relevante gegevens 

selecteren uit informatieve 

teksten

2. Mogelijke tussenstap: maak 

een opdracht op maat van de 

verschillende rollen

3. Laat de cursisten via hun 

smartphone gericht 

informatie opzoeken op bv. 

de website van de 

stad/gemeente



NT2-leerkracht Ann

Ik laat mijn cursisten 

opnames of foto’s maken van 

wat er zich buiten de klas 

afspeelt…

(1) Technologie als bron van informatie: buiten 

binnen halen



Buiten binnen halen



(2) Technologie om kennis op te bouwen

Leren is… Verbindingen maken tussen

het reeds gekende het nieuwe

losse feiten diepere inzichten

praktijk theorie

toepassing in gekende situatie toepassing in nieuwe situatie

verleden toekomst

* Kris Van den Branden, Onderwijs voor de 21ste eeuw, p. 64



NT2-leerkracht Eric

‘Aan het begin van een 

lesthema doe ik soms 

een vragenrondje om te 

weten te komen wat mijn 

cursisten al weten over 

het thema. Probleem is 

dat altijd dezelfde 

cursisten antwoorden, 

terwijl een aantal andere 

cursisten zich proberen 

te verschuilen…. 

NT2-leerkracht Ann

Ik gebruik polls bij het begin 

van mijn les om de voorkennis 

van mijn cursisten te 

activeren. Door de respons in 

realtime te bekijken, zie ik 

meteen wat iedereen denkt en 

niet enkel diegenen die graag 

het woord voeren. Iedereen is 

ook meteen betrokken.

(2) Technologie om kennis op te bouwen: 

voorkennis activeren



Voorkennis activeren

Begin je les met een poll

1. Kies een prikkelende vraag als introductie van je lesthema;

2. Geef deze vraag in via een app als                    

3. Laat je cursisten stemmen

4. Bespreek de resultaten en stem je les hier verder op af. 



Bedenk nu zelf/per twee een prikkelende vraag om 
een les over mobiliteit, gezondheid of voeding in te leiden. 

Post je idee hier.

Voorkennis activeren



NT2-leerkracht Inge

‘Als ik mijn cursisten 

samen wil laten nadenken 

over een probleem, zijn er 

altijd een aantal die 

afhaken. Dit gebeurt vooral 

ook tijdens het 

uitwisselingsmoment 

waarin de cursisten hun 

ideeën aan mekaar 

voorstellen….’ 

NT2-leerkracht Ann

Ik laat mijn cursisten een 

woordwolk maken rond een 

lesthema. De ideeën van de 

cursisten worden in realtime

geprojecteerd. Zo is iedereen 

meer gemotiveerd en is er ook 

meer interactie, zowel in de 

groepjes als tussen de groepjes.

(2) Technologie om kennis op te bouwen: 

interactie stimuleren



Interactie stimuleren

Laat je cursisten een woordwolk of associatieveld maken

1. Kies een prikkelende opdracht die aansluit bij je lesthema
of bij een BC waarover je cursisten in groepjes wilt laten
nadenken

2. Creëer een ‘muur’ op een app als Padlet

3. Laat je cursisten hun input ingeven

4. Projecteer de ideeën in realtime en laat de groepjes met 
mekaar in interactie gaan over hun ideeën



Ga naar http://padlet.com/mariet_schiepers/NT2.
Lijst jullie tips op. Werk in kleine groepjes.

Interactie stimuleren

http://padlet.com/mariet_schiepers/NT2 en lijst per 2/3


Ga naar http://www.tricider.com/brainstorming/2aQgGQKqorR
Lijst jullie ideeën op. Geef pro’s en contra’s en stem.

Interactie stimuleren



En verder, ervaringen delen met:

 Klasblog

 Facebookpagina

 ….



Didactische     
meerwaarde

1. Meer inspraak en dus ook
meer betrokken cursisten;

2. Meer interactie in de groepjes 
en tussen de groepjes;  

3. Je krijgt meer zicht op 
specifieke noden: je kan 
beter op maat ondersteunen.

4. Je kan deze werkvormen ook 
inzetten om het ‘altijd en 
overal leren’ te stimuleren.

(2) Technologie om kennis op te bouwen



(3) Technologie om op maat te leren: 

differentiëren (op interesses)

op maat leren



Differentiatie in de opdrachten: Ga naar 

http://padlet.com/mariet_schiepers/verjaardag.

Maak de opdracht.

(3) Technologie om op maat te leren: 

differentiëren (op niveauverschillen)

http://padlet.com/mariet_schiepers/NT2 en lijst per 2/3


Camera’s, tablets gebruiken om opnames te 

maken van spreekoefeningen, 

interactiemomenten, interviews, 

stagemomenten…

Delen via padlet bv.

Inzetten voor peer-, zelfevaluatie?

(3) Technologie om op maat te leren: cursisten 

volgen en evalueren



Didactische     
meerwaarde

1. Kansen op ondersteuning
/ uitdaging op maat

2. Meer zicht op specifieke 
noden van de cursisten: 
dus ook meer 
ondersteuning en 
feedback op maat

3. Meer zicht op 
persoonlijke groei

(2) Technologie om op maat te leren



NT2-leerkracht Ann

De opdrachten die ik aanbied via 

apps als Padlet en Tricider kan ik 

perfect spreiden binnen en buiten 

de klas(m)uren. Zo stimuleer ik 

mijn cursisten om op een 

motiverende en functionele 

manier ook tussen lessen het 

Nederlands te oefenen. 

(2) Technologie om altijd en overal te leren 

(blended leren)



ICT en NT2: een geslaagd huwelijk?



ICT en NT2: een geslaagd huwelijk?

JA! Maar…

 bij het inzetten van ICT speelt de context zeker mee

 zonder krachtig taakidee, geen meerwaarde van ICT

 ICT zonder didactisch plan, daar worden we ook niet echt beter 

van!



Meer krachtige technologische interventies?



http://www.appsakee.be/

APPSAKEE is de projectsite van KlasCement waar 
we alle informatie en lesmateriaal bundelen over 
educatieve apps. Natuurlijk vind je er ook een 
uitgebreid overzicht aan apps. Je kan zoeken per 
thema, per onderwijsniveau, per vak en filteren 
op besturingssysteem.

www.digitaledidactiek.be

http://www.reisgidsdigitaalleermateriaal.org/tools

Specifieke apps: een greep uit het aanbod

http://www.appsakee.be/
http://www.digitaledidactiek.be/
http://www.reisgidsdigitaalleermateriaal.org/tools


Klasquiz/leerstof in quizvragen: Speels kennis toetsen? Beantwoord 
quizvragen met een tablet, computer of smartphone. Je ziet ook 
onmiddellijk hoe je leerlingen scoren.
Kahoot! Gratis.

Socrative. Computer, Android en IOS.

Quizizz.com/

Leerstof inoefenen: Leerstof aanbieden op 13 verschillende manieren? 
In Educaplay zet je interactieve oefeningen klaar: videoquiz, dictee, 
kruiswoordraadsels, aanwijsoefeningen … Het scorebord en klassement 
zorgen voor extra motivatie. Je krijgt ook netjes scores van elke leerling.
Educaplay. Gratis.

Startpagina voor je klas: Een overzicht van alle websites voor je klas. 
Een startpunt waar leerlingen alles gemakkelijk en veilig terugvinden.
Symbaloo. Computer, Android en IOS.

Specifieke apps: een greep uit het aanbod

https://getkahoot.com/
http://www.socrative.com/
http://quizizz.com/
http://www.reisgidsdigitaalleermateriaal.org/tools/educaplay/
https://www.symbaloo.com/


 Wil je je deskundigheid rond de didactiek 

van het Nederlands voor anderstalige 

volwassenen én nieuwkomers in het 

secundair onderwijs verder verdiepen?

 Wil je weten hoe je een krachtige 

leeromgeving ontwikkelt voor het NT2-

onderwijs?

 Wil je nieuwe inzichten verwerven in 

aspecten als differentiatie,

behoeftegericht werken, het inzetten van 

authentiek materiaal, taakgericht werken, 

het inbedden van aandacht voor 

grammatica en woordenschat in 

taalvaardigheidsonderwijs en brede 

evaluatie?

Volg dan het postgraduaat 

didactiek Nederlands voor 

anderstaligen. Alle info vind je 

op: http://cteno.be/?idWp=252

http://cteno.be/?idWp=252


Veel succes met het 
experimenteren!

Mariet.schiepers@kuleuven.be
Annelies.houben@kuleuven.be
Helena.vannuffel@kuleuven.be

Centrum voor Taal en Onderwijs KU Leuven
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