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Ze hadden de mogelijkheden van 
de virtuele omgeving snel onder de 
knie.’ 

Koppeling ELo Volgens Eijkel-
kamp vinden de leerlingen de virtue-
le omgeving heel aantrekkelijk om in 
te werken. ‘Ze ervaren het eigenlijk 
niet als werken. Er werd veel gela-
chen tijdens de lessen, leerlingen 
waren ontspannen en gemotiveerd. 
Wel moest ik ze herhaaldelijk tot de 
orde roepen, omdat ze bezig bleven 
met het verfraaien van hun avatar.’  
In de toekomst gaan studenten van 
lerarenopleidingen en oud-docenten 
als winkeleigenaars van Chatterdale 
fungeren. Het is de bedoeling dat er 
aan het taaldorp een elektrische leer-
omgeving (ELO) wordt gekoppeld, die 
onder meer de resultaten van de leer-
lingen zal registreren. Ook de online 
opdrachten zullen vanuit de ELO worden 
aangestuurd.

Dysletische leerling De leerlingen 
waren positief over Chatterdale, een 
veelgehoorde reactie: ‘Ik vind dit leuker 
dan de gewone les. In Chatterdale mag 
je rondlopen en ontdek je van alles. Het 
is minder eng om Engels te spreken dan 
in de gewone les, wanneer iedereen 
het hoort.’ En op de opmerking dat de 
docent wel meeluistert is de reactie: ‘Oh 
ja, maar dat merk je niet.’ Een andere 
leerling reageerde: ‘Het is in Chatterda-
le niet erg om stomme fouten te maken.’ 
Een dyslectische leerling merkte op dat 
hij sneller woordjes leert in de Chatter-
dale-omgeving. Na afloop van de test 
vroegen diverse leerlingen of ze thuis 
verder konden gaan.

op maat Ook Eijkelkamp is enthou-
siast. ‘Ik vind deze manier van spreek-

vaardigheid oefenen een belangrijke 
aanvulling op de reguliere lesmiddelen. 
Een taal spreken is de enige manier om 
die taal goed onder de knie te krijgen. 
Daarvoor is een virtueel taaldorp een 
prima middel. Alle leerlingen kunnen 
tegelijk hun spreekvaardigheid oefenen. 
Dat lukt je niet in de reguliere lessen. 
Bovendien kun je gemakkelijk gediffe-
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rentieerde oefeningen, dus onderwijs 
op maat, aanbieden.’ < 

Chatterdale en Parolay (Frans) staan 
online klaar om mee te werken. 
Meer informatie is te vinden op: 

www.digischool.nl/3d 
www.chatterdale.nl - www.parolay.nl 
ddd 

Fenny Flink is op weg naar de Fish 
& Chips shop in Chatterdale. 
Fenny is de avatar - het virtuele 

personage - van Daphne, leerlinge van 
RSG Slingerbos Levant in Zeewolde. 
Winkeleigenaar Isaac Imker helpt Fenny 
met haar bestelling. Ze spreken Engels 
met elkaar, de voertaal in dit virtuele 
dorp. De meeste avatars van de mede-
leerlingen van Daphne staan nog bij de 
douane. Daar krijgen ze van de dou-
anebeambte onder meer antwoord op 
hun vraag of ze de drie kilo kaas, die in 
hun koffer zit, aan moeten geven. Moni-
que Eijkelkamp, docent Engels van RSG 
Slingerbos Levant, test met haar mavo 
1-klas de proefversie van Chatterdale. 

Levensecht leren Chatterdale 
wordt ontwikkeld door de Digitale 
School. Deze groep docenten en oud-
docenten maakt digitaal lesmateriaal en 
beheert vakcommunities voor docenten. 
Uitgangspunt waren de populaire taal-
dorpen die scholen inzetten om levens-

echt te leren, maar die, 
vanwege het vele werk 
dat ermee gemoeid is, op 
de meeste scholen hoog-
uit één keer per jaar wor-
den ingericht. De virtuele 
variant geeft veel didac-
tische mogelijkheden. Je 
kunt situaties nabootsen, 
leeromgevingen nabou-
wen, steeds weer herge-
bruiken en aanpassen 
aan specifieke wensen. 
Eijkelkamp: ‘Het opstarten 
en inwerken van de leer-
lingen duurde een volle-
dig lesuur, maar hierdoor 
kon de klas de dag erna 
direct van start met het 
uitvoeren van opdrachten. 

Taalonderwijs in 3D
Les in een virTueeL TaaLDorp

virTueLe TaaLDorpen inBeDDen in curricuLum
Ton Koenraad is verbonden aan de lerarenopleiding van de Hogeschool utrecht en expert op het gebied 
van leren in virtuele taaldorpen. Hij is partner in het eu taalproject niFLar (www.niflar.eu) en was als 
vakdidacticus betrokken bij viTaaL. in dit project werd onder meer een Frans virtueel taaldorp ontwik-
keld en getest op het noord-Hollandse petrus canisius college en osG West-Friesland. Koenraad: ‘De 
aandacht voor het systematisch ontwikkelen van de spreekvaardigheid van leerlingen zou in nederland 
wel wat groter mogen zijn. een taal regelmatig en betekenisvol gebruiken zet zoden aan de dijk. maak 
je gebruik van een virtuele wereld, dan kun je realistische condities creëren, die authentieke interactie 
tot gevolg hebben. ik zie virtuele taaldorpen als een additioneel lesmiddel, dat effectief kan zijn als je 
goed ontworpen activiteiten gebruikt en het geheel is ingebed in het curriculum. Wil je als school gebruik 
maken van virtuele omgevingen, kijk dan goed naar rendement versus investering. Docenten moeten 
bereid zijn met de software te leren werken. naast betrouwbare techniek is didactische en organisato-
rische inbedding van groot belang. stel goed vast welke leeractiviteit er precies plaats moet vinden. en 
omdat het organisatorisch vaak lastig is om met native speakers of externe partijen samen te werken, 
kan het bijvoorbeeld een goede optie zijn om je bovenbouwleerlingen in te schakelen als gesprekspart-
ners. als je het werken in het taaldorp dan inpast in zowel het curriculum van de onderbouw als van de 
bovenbouw, dan creëer je een win-winsituatie voor alle deelnemers.’


