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Hoe computers kunnen helpen  
de gespreksvaardigheid  
in een moderne vreemde taal  
te vergroten

vo/mbo



Uit onderzoek weten we:

Gespreksvaardigheid is een van de meest uitdagende van de vier 
taalvaardigheden en zeer moeilijk omdat het real time en 
dynamisch plaatsvindt tussen spreker en hoorder. Docenten in 
MVT-klaslokalen hebben problemen om het spreken te bevorderen; 
ze benoemen onder andere de beperkte tijd, overvolle klaslokalen en 
het ontbreken van de mogelijkheid om buiten de klas te oefenen.

Chatten, in duo’s in de klas of online, helpt leerlingen te leren 
spreken in een vreemde taal zoals Frans of Engels. Er zijn  
specifieke aandachtspunten voor beginnende leerlingen. 

• Vmbo-leerlingen kunnen in korte tijd een redelijke vooruitgang 
bereiken in Engelse spreekvaardigheid met lessen waarin ze in 
levensechte situaties het Engels als voertaal gebruiken. Vooral 
leerlingen met een laag beginniveau hebben profijt van dit soort 
spreeklessen. 

• Voordat leerlingen in staat zijn deel te nemen aan een gesprek 
hebben zij kennis nodig van woorden en chuncks (taalbrokjes zoals 
Sauriez-vous me dire), als basis om een gesprek te voeren.

 
• Leerlingen die elke week één multimediales volgden in plaats  

van een reguliere les Engels gingen beduidend vooruit op 
spreekvaardigheid. Daarbij leerden ze eerst zelfstandig op de 
computer over een thema en deden vervolgens met een 
klasgenoot een spreekoefening. Docenten beoordeelden deze 
interventie als diep, aantrekkelijk en efficiënt. 

• Zwakke leerlingen profiteerden minder van spreeklessen als ze 
gesprekjes voeren met een zwakke medeleerling. 

Achtergrond:

In het onderzoek chatten klas- 
genoten met elkaar, dat was 
effectief. Het internet geeft 
verschillende mogelijkheden om 
online gespreksvaardigheid te 
oefenen, zoals chatrooms, 
video- of audio-conferencing en 
second-life omgevingen. Divers 
onderzoek laat zien dat cross- 
culturele interactie, ondersteund 
door videoconferencing, een 
positief effect heeft op de 
motivatie van het leren van een 
vreemde taal van met name 
beginners (A2) en dat synchroon 
chatten zorgt voor duidelijke 
vooruitgang in spreekvaardigheid, 
uitspraak, zelfvertrouwen en 
spreekangst.
 

Online of 
in de klas?
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