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Taaldorp 2.0
Een citytrip naar Londen is ongetwijfeld bevorderlijk
voor je Engels, en Frans oefen je het best op een
strand in Marseille. Taaldorpen, opgezet in bijvoorbeeld
de aula van school, zijn natuurlijk ook een optie. Het
opzetten van zo’n dorp kost echter veel tijd. De Digitale
School komt met een oplossing: virtuele Taaldorpen.
De Digitale School [www.digischool.nl] streeft ernaar
alternatieve leerwegen aan te bieden. Voorbeelden
daarvan zijn WRTS, Klikbrief en Memoryspelen. In
dat rijtje past ook het virtuele Taaldorp.
Bij een Taaldorp wordt een realistische situatie
nagebootst, waarin de leerlingen in het Engels,
Frans of Duits een gesprek moeten voeren: hun
mondelinge taalvaardigheid wordt getoetst. In
het dorp moeten leerlingen zich aan de hand van
voorbereide dialogen kunnen redden – net als in
het echt. Ze moeten bijvoorbeeld aangifte doen bij
de politie, vragen stellen in een supermarkt of een
kwaal uitleggen aan een dokter. Dat kan natuurlijk ook in de klas, met het lesboek voor je neus,
maar bij een Taaldorp wordt de situatie tot leven
gebracht met een decor.

Tijdrovend
Vaak wordt de aula of gymzaal omgebouwd tot een
dorp op kleine schaal, waarbij docenten, vrijwilligers, native speakers of oudere leerlingen de rol
van winkeliers, baliebeambten, agenten en der-
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gelijke spelen, en de leerlingen van ‘locatie’ naar
‘locatie’ lopen om daar gesprekjes te voeren. Een
ingewikkelde, tijdrovende organisatie. Het heeft
consequenties voor de ruimte die wordt gebruikt,

“Het virtuele gebouwde
dorp is behoorlijk
natuurgetrouw”
de roosters van zowel leerlingen als docenten, het
vinden van voldoende externen om alles te bemensen, de vastlegging van de beoordelingen, het
bepalen van de onderwerpen, de aard, het niveau
en de lengte van de gesprekken. Er moeten decorstukken worden gemaakt, gehuurd of op andere
manier georganiseerd. Men moet nadenken over
het roulatiesysteem, activiteiten voor leerlingen die

even niet terecht kunnen op een locatie, en de mate
van vrijheid in het gesprek [variërend van volledig
vastgelegd in een script tot volledig open]. De lijst
van aandachtspunten is groot en vaak blijkt pas na
jaren een vlot werkend project te ontstaan.

Chatterdale
De reden waarom Digischool het virtuele taaldorp
heeft ontwikkeld, is voornamelijk om een aantal
van de organisatorische belemmeringen te ondervangen. Er hoeft geen ruimte geschikt te worden
gemaakt: een computerlokaal is voldoende. Er
hoeven geen externen naar school te komen: vanuit
huis is die rol prima te vervullen. Er hoeven geen
decorstukken vervaardigd te worden: het virtuele
gebouwde dorp is behoorlijk natuurgetrouw. Voor
de beoordeling is een systeem ingebouwd en er
zijn alternatieve activiteiten aanwezig. Er zijn open
en meer gesloten opdrachten aanwezig. Indien
gewenst, kunnen de rollen van winkeliers, etc. door
hogeschoolstudenten worden vervuld.
Digischool streeft ernaar om de dorpen zo echt
mogelijk te laten lijken. Op dit moment is het virtuele Engelse dorp ‘Chatterdale’ helemaal klaar en
wordt er druk gebouwd aan een tweede virtuele
dorp: het Franse ‘Parolay’. Docenten die geïnteresseerd zijn in een virtueel Taaldorp van Digischool,
kunnen een training bij Digischool volgen waarin
ze de vaardigheden leren die nodig zijn om in deze
virtuele omgeving rond te lopen en opdrachten uit
te voeren. Na de training krijgen de docenten een

aantal uren toegang tot het dorp om daar met de
leerlingen aan de slag te gaan. In de praktijk blijkt
dat leerlingen eerst een uur nodig hebben om de
omgeving te verkennen en hun eigen avatar te leren
besturen. In het tweede uur kunnen de leerlingen
dan de opdrachten uitvoeren die in het Taaldorp
aanwezig zijn.

Beoordeling
Alle leerlingen krijgen een kant en klare avatar
toegewezen, die door Digischool reeds is aangemaakt, net als de account voor de ‘winkeliers’.

De leerlingen kruipen op school of thuis achter
de computer, starten de speciale virtuele viewer,
zetten hun headset op en loggen in. Net als bij
een fysiek Taaldorp op school kunnen leerlingen
met elkaar en met de winkeliers praten, maar nu
dus via de headset – simpelweg te vergelijken met
een Skype-sessie. Elk van de zeventien gebouwen
in Chatterdale heeft een eigen audiosysteem, dus
wanneer iemand bij het politiebureau naar binnen
gaat en daar in gesprek gaat met de agent, kunnen
alleen degene die in dat gebouw aanwezig zijn de
conversatie horen.

Een leerling krijgt bijvoorbeeld de opdracht om bij
het politiebureau te melden dat zijn mobieltje is
gestolen. Deze opdracht hangt aan de deur van het
gebouw en door op de opdrachtknop te klikken,
ziet de leerling wat hij of zij moet doen. De winkelier kan meelezen, dus die weet ook meteen welke
conversatie hem te wachten staat. Eenmaal binnen,
gaat de leerling in gesprek met de dienstdoende
agent, die thuis of op school achter zijn computer zit en ook richtlijnen op zijn bureau heeft over
hoe het gesprek gaande te houden. Na een aantal
minuten is het gesprek beëindigd en loopt de leerling door naar de volgende opdracht in een ander
gebouw. De winkelier kan vervolgens de opdracht
beoordelen in een standaardformulier, dat in de
Moodle ELO van dit Taaldorp te vinden is. Aan het
eind van de totale sessie kan de docent van de klas
de eindcijfers van de verschillende avatars in de
Moodle ELO bekijken en eventueel exporteren naar
het systeem van de school. ■
www.digischool.nl/3d
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