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Hoofdstuk 1
Inleiding

Deze handleiding is gemaakt door de Griekse en Nederlandse partners in het  Leonardoda-
Vinci POOLS-T projec       t, en is bedoeld om aan de hand van vele voorbeelden de praktische 
toepassingen van twee software tools, de WebpageTextBlender en Wordlink, te laten zien. 
Beide tools zijn ontwikkeld voor moderne vreemde taaldocenten (MVT). In de handleiding 
besteden we een extra hoofdstuk aan het gebruik van de tools door TTO (CLIL: Content and 
Language Integrated Language learning) docenten. In de Pools-T behoefte analyse die leidde 
tot de Leonardo aanvraag staat dat:

Docenten in TTO  en van “kleine”  talen moeten  veelal zelf lesmateriaal ontwikkelen (zie: 
EURYDICE 2005 report "Key Dictionaries on Teaching Languages at Schools in Europe").  
Dankzij dit POOLS-T  project kunnen docenten én studenten gratis en snel aantrekkelijk les-
materiaal maken of presentaties, e.d. De noodzaak van gratis en gebruikersvriendelijke soft-
ware  staat beschreven in EURYDICE 2006 "Content en Language Integrated Learning (CLIL) 
at Schools in Europe".  Het staat eveneens in het ICC report (2003), "The Impact of New In-
formation Technologies and the Internet on the Teaching of Foreign Languages..", dat afs-
luit met de volgende conclusie: "er zal een verschuiving plaatsvinden van het gebruik van 
kant en klare middelen naar het maken van eigen, op maat gemaakt  materiaal voor en door 
specifieke groepen”. 

Doelgroepen: de resultaten van dit project kunnen worden gebruikt door individuele taal-
studenten, MVT Docenten die al dan niet werkzaam zijn in het TTO onderwijs. Het team dat 
de handleiding heft gemaakt, Het POOLS-T manual team heeft geprobeerd een zo aantrek-
kelijk mogelijke handleiding te maken, met veel inspirerende voorbeelden uit een vers-
cheidenheid van beroepscontexten. We staan echter altijd open voor commentaar en sug-
gesties tot verbetering die je kunt sturen naar Kent Andersen, ka@sde.dk. Iedereen krijgt 
gegarandeerd een antwoord! We wensen je veel leesplezier en we hopen je eigen produk-
ten terug te zien op de website www.languages.dk.

Van links naar rechts: Ellen Ejerskov, Elizabeth Antoniadou, Frans van Schaik en Evangelos Lyropoulos.

http://ka@sde.dk
http://www.languages.dk
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Hoofdstuk 2  
Het POOLS- T project

In dit hoofdstuk laten we zien wat in POOLS-T project is en niet is!

 Een copy-left EU Leonardodavinci project. Alle  tools zijn freeware!

Heeft alleen tools voor TTO docenten (*)

Heeft tools waarmee je zelf lesmateriaal kunt ontwikkelen

Heeft tools waarmee je verschillende media kunt mixen (video, audio, plaatjes, tekst en 
online toepassingen)

Met de tools kun je visueel aantrekkelijke webpagina’s met lessen en online presentaties 
Maken die altijd en waar dan ook geopend en gebruikt kunnen worden

Bieden aantrekkelijke tools voor jonge mensen om nieuwe media te integreren in hun Pre-
sentaties, huiswerk en lesmateriaal

Software en voorbeelden van lessen kun je vinden op Internet en op Dvd (**)

(*)   De tools zijn door alle MVT docenten te gebruiken

(**) Ga naar  www.languages.dk/tools voor de vele voorbeelden

 

 

 

 

 

 

 

http://www.languages.dk/tools
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Hoofdstuk 3 
De WebpageTextblender

In dit hoofdstuk lees je wat deTextBlender wel en niet kan doen!

Maakt het mogelijk om video, audio, tekst, illustraties en online applications zoals online 
woordenboeken te combineren en te mixen

Maakt het mogelijk voor gebruikers om waar en wanneer dan ook webpagina’s te openen(*)

Maakt het mogelijk om meerdere webpagina’s te koppelen

Alleen te gebruiken als je PC-vaardig bent (**)

Maakt het mogelijk om html pagina’s te koppelen met Microsoft Office bestanden

Kan alleen door docenten worden gebruikt (***)

Maakt het gebruikers mogelijk om elke brontaal te koppelen aan elke doeltaal (****)

Kan worden gebruikt voor elke modern vreemde taal strategie, zoals (TTO) CLIL, ETL, TEFL 
etc

Maakt het gebruikers mogelijk om vooruit en achteruit te gaan door de lessen

(*) Zolang het bestand wordt bewaard op een (school van externe) server! Probeer  
 voorbeeld www.dropbox.com , een externe server waar je tot 2 GB gratis kunt   
 opslaa

(**) Nee, testen hebben aangetoond dat je slechts een minimale PC-vaardigheid nodig  
 hebt om aantrekkelijke lessen te maken. Als je creatief bent, is dat mooi meege- 
 nomen!

(***) Nee, het kan door iedereen, altijd en waar dan ook gebruikt woorden

(****) Waar, mits de woordenboeken online zijn. Deze woordenboeken worden steeds  
 beter en geven steeds vaker meerdere contexten voor een woord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dropbox.com
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Hoofdstuk 4 
WordLink

In dit hoofdstuk lees je wat Wordlink wel en niet kan doen!

Geeft je direct toegang tot de vertaling van alle onbekende woorden in een webpagina-tekst

Geeft gebruikers de mogelijkheid om webpagina’s te koppelen aan online woordenboeken 
(*)

Zorgt ervoor dat woordenboek gebruikers altijd de juiste vertaling vinden van een woord 
(**)

Maakt het je mogelijk je eigen Webpagina’s te maken met alle worden gekoppeld aan online 
woordenboeken

maakt het je mogelijk een lokale webpagina te uploaden en de tekst hiervan te koppelen 
aan online woordenboeken

is alleen voor gebruikers met veel PC vaardigheid (***)

kan worden gebruikt voor elke Moderne Vreemde Taal methode, zoals CLIL,(TTO) , ETL, TEFL 
etc.

Kan worden gebruikt met andere open source software zoals Wordpress blog platforms, 
waardoor je multimedia webpagina’s kunt maken met tekst, plaatjes, audio en video, gekop-
peld aan online woordenboeken

(*)      Afhankelijk of het woordenboek online wordt aangeboden

(**) Nee, dit hangt af van de kwaliteit van het online woordenboek. Ervaring leer tons  
 dat de online diensten steeds beter worden, met meer voorbeelden van mogelijke  
 betekenissen van een woord in een bepaalde context

(***) Nee, testen hebben aangetoond dat je slechts een minimale PC-vaardigheid nodig  
 hebt om aantrekkelijke lessen te maken. Als je creatief bent, is dat mooi meegenomen! 
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Hoofdstuk 5 
De TTO (CLIL) methode  

In dit hoofdstuk laten we zien wat  TTO (CLIL ) wel of niet is! 

Is een nieuwe didactische manier om vreemde talen te verwerven (*)

wordt opgezet rond een bepaald thema 

Maakt het nodig dat vakdocenten ook veel ervaring moeten hebben in moderne vreemde 
taal verwerving. (**)

Gebruikt Engels (Of Duits, Frans etc.) als een medium in TTO

Zorgt ervoor dat alle studenten hetzelfde leren (***)

Richt zich vooral op inhoud en MVT verwerving, met de nadruk op spreekvaardigheid en 
communicatie

(*) Aangenomen wordt dat ditto methode al in de oudheid werd toegepast!

(**) Je hoeft geen docent MVT te zijn om een goede TTO docent te zijn. Je moet je ech 
 ter wel bewust zijn van taalkundige processen die van toepassing zijn bij TTO.   
 Het is belangrijk om kennis van en vaardigheden in het taalverwevingsproces   
 stapsgewijs te ontwikkelen

(***)  Nee, in TTO leert iedereen op zijn eigen manier en op eigen snelheid. Natuurlijk  
 worden bepaalde doelen wel gehaald, maar onderzoek toont nog niet aan hoe   
 dezen worden bereikt en op welke manier gebruikers hun nieuwe kennis en vaar 
 digheden toepassen
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Hoofdstuk 6
Het gebruik van de WebpageTextblender en Wordlink in het TTO (CLIL)

In dit hoofdstuk lees je hoe je de WebpageTextblender en Wordlink kunt gebruiken om less-
en in TTO te maken 

Een TTO les (of een serie lessen) kent vaak 4 of 5 stappen:Introduktion - Indføring

Intro - Inleiding

De WPTB kan op vele manieren worden gebruikt om een thema te introduceren. Van veel 
media kan de zgn. “insluiten (embed”) informatie worden verkregen, zoals van audio, video 
en andere bestanden. Acapela.tv noemt deze embed-informatie:  “widget”:

(ga naar www.acapela.tv en maak kennis met Paul E.Glot (Polyglot!) voor gesproken ver-
talingen van woorden en zinnetjes in bijna elke andere taal!)

Met de WPTB kun je een media mix maken, zoals audio en video:

Met de NEXT knop kun je elk document koppelen aan een of meerdere webpagina’s. Zo kan 
de inleiding net zo spannend en aantrekkelijk worden gemaakt als je zelf wilt!

http://www.acapela.tv
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Stap 1  - Het verwerken van de  tekst

De beste teksten maken gebruik van plaatjes om visualisatie van de inhoud zo groot mo-
gelijk te maken. Als je een tekst leest in een vreemde taal heb je zgn. ankers (markers) nodig 
om je een beeld te kunnen vormen van de inhoud. Deze ankers of markers kunnen van ta-
alkundige aard zijn (titels, kopjes, e.d) of schematisch. Als de lezer eenmaal een redelijk 
beeld heeft van de inhoud kan hij deze verder verwerken. In de volgende les voor horeca 
studenten worden zowel video als illustraties aangeboden om de inhoud van de tekst beter 
en sneller te begrijpen.

Stapsgewijs wordt de lezer geinstrueerd in het openen van een fles champagne: Als de do-
cent meer websites wil aanbieden om meer informatie te geven, dan kan hij Wordlink ge-
bruiken om elk woord van deze websites te koppelen aan online woordenboeken.
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Stap 2 - Het herkennen en organiseren van kennis

Een tekst wordt vaak schematisch weergegeven. Deze schema’s staan bekend als  'ideation-
al frameworks' of 'diagrams of thinking', en worden gebruikt om studenten te helpen  om de 
informative in een tekst te ordenen. Bekende voorbeelden van schematische weergaven 
zijn: Boomdiagrammen voor klassificieren, groeperen, aangeven van een hierarchische sa-
menhang; Stroomdagrammen, en tijdslijnen voor  instructies en historische informative. 
Tabellen voor het beschrijven van mensen, plaatsen en een combinatie hiervan. De weer-
gave van de structuur van de tekst wordt dus gebruikt om het verwerken van teksten te 
vergemakkelijken, maar ook om het praten over hoofd-en bijzaken – in een vreemde taal- te 
bevorderen. In ons Champagne voorbeeld is de structuur in de vorm van fases en instructies 
weergegeven voor het proces: “hoe open je een fles Champagne?”

Je kunt de WPTB koppelen aan elk document om nog meer aandacht te geven aan de juiste 
volgorde die de tekst beschrijft. In ons geval gebruiken we een WORD document, maar een 
programma als Hot Potatoes geeft je nog veel meer mogelijkjheden, zoals de drag en drop 
oefeningen. Deze oefeningen kun je heel snel maken:

Stap 3 - Taal identificatie

Van studenten wordt verwacht dat zij hoofd-en bijzaken van een tekst goed kunnen 
scheiden en verwoorden.  Als de docent kan laten zien welke woorden in een tekst een 
bepaalde functie hebben, dan zal dat helpen sneller inzicht in de hoofd- en bijzaken te 
krijgen. De docent kan op deze wijze aantonen dat de studenten te maken hebben met 
een vergelijkende tekst, een procesbeschrijving of een instructieve tekst, etc. Ook bepaal-
de bijwoorden en bijvoegelijke naamwoorden spelen vaak een belangrijke rol, evenals 
vaste uitdrukkingen. Tenslotte speelt ook specifiek vakjargon een grote rol bij het identifi-
ceren van de soort tekst. Hieronder geven we het voorbeeld van de champagne fles die op 
een bepaalde wijze en in een zekere volgorde geopend dient te worden: 
In de Champagne tekst staan woorden die een bepaalde volgorde aangeven en zinnen die 
aangeven wat er met de champagne fles gedaan wordt. Wie de fles opent is nu niet belan-
grijk: belangrijker is aan te geven wat er in de verschillende fases met de fles wordt 
gedaan.

In instructies herken je snel de volgende woorden: 
First, next, subsequently, prior to etc. 
En ook de passieve vorm van het werkwoord zal na wat oefeningen weinig moeite kosten: 
The bottle is opened / de fles wordt geopend. First, the bottle is chilled; 

The trick is to pop the cork with style and flairand without creating a dangerous projectile. 

Task 1 Without reading the text again, put the headings in the correct order:

Untwist wire cage   = step _______

Peel foil wrapper   = step _______

Dry bottle & point cork   = step _______

Make sure bottle is chilled  = step _______

Grip bottle    = step _______

Pop and pour   = step _______

Twist bottle & pull down   = step _______

http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=The
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=trick
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=is
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=to
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=pop
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=the
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=cork
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=with
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=style
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=and
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=flairand
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=without
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=creating
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=a
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=dangerous
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=projectile
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=Untwist
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=wire
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=cage
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=Peel
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=foil
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=wrapper
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=Dry
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=bottle
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=&
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=point
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=cork
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=Make
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=sure
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=bottle
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=is
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=chilled
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=Grip
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=bottle
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=Pop
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=and
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=pour
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=Twist
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=bottle
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=&
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=pull
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=down


   POOLING Software ˃ Content and Language Integrated Learning (TTO) ˃ Mei 2010                       11

Before use, the bottle is dried;  
(The waiter ensures that) the cork is pointed away from the client  
Typische chronologische “ankers “(Markers) zijn : 
Next,  
Subsequently,  
Prior to this….  
Etc. 
In een vervolgoefening kan aandacht gegeven worden aan het omzetten van de passieve 
vorm naar de actieve vorm: 
First, the bottle is chilled - Chill the bottle! 
Next, the bottle is opened - Open the bottle

Stap 4 - Output (Taken)

De student moet een zo breed mogelijk scala aan taken –passief en actief- worden geboden 
dat rekening houdt met de leerdoelen, met de leerstijeln van de studenten en voorkeuren. 
Een menu van Luisteractiviteiten kan zijn:

• Luisteren en labellen van een diagram/plaatje/map/grafiek/etc. 

• Luisteren en het invullen van een tabel 

• Luisteren en aantekeningen maken om specifieke informatie te krijgen  

• Luisteren en het in de juiste volgorde zetten van informatie 

• Luisteren en het identificeren van plaats, sprekers en plaatsen

• Luisteren en het aangeven van fases in een process/instructies/volgorde/etc. 

• Luisteren en het invullen van gaten in een tekst

Het meeste wordt geleerd in de toepassingsfase: pas wanneer je de fles champagne opent, 
zul je pas echt ervaren wat er van je gevraagd wordt. Je leert van je fouten en en passant 
neem je zowel specifieke (vak-) taal mee.  Een groot voordeel is natuurlijk dat je het oefenen 
in de praktijk zo vaak kunt herhalen als je wilt of nodig hebt. 

In TTO gaan inhoud en taal samen. Het is dus belangrijk om de student veel ondersteuning 
te geven om de inhoud van een tekst goed te kunnen begrijpen. Meer ondersteuning dan in 
de normale talenlessen waar een tekst veelal een middle is en geen doel op zich. Het ver-
woorden van de tekst is daarom ook erg belangrijk. Dit kun je stimuleren door de volgende 
oefeningen: 

• Question loops – vragen en antwoorden, termen en definities, halve zinnen, etc. 

• Het aan-/invullen van ontbrekende informatie gap 

• Trivia search – ‘wat ken je al’?’ en 'wat zou je willen weten?' 

• Woordraad spelletjes

• Het gebruiken van vragenlijsten in de klas 

• 20 Questions – om het stellen van geode (grammatikale) vragen te stimuleren. 

Al deze oefeningen kun je maken en doen met de TextBlender en Wordlink, op school of 
thuis.
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Hoofdstuk 7

De webpageTextBlender en Wordlink in de praktijk

In dit hoofdstuk zie je voorbeeld lessen die gemaakt zijn met de WebpageTextblender en 
Wordlink door de partners in het POOLS-T project voor verschillende disciplines van het 
(middelbaar en hoger) beroepsonderwijs.mål

Voorbeeld 1  The fully automatic lawnmover

Link    http://www.languages.dk/materials.html#A_fully_automatic_  
   lawn_mower_for_the_homeowner.

Link HP  http://www.languages.dk/tools/index.htm#Hot_Potatoes

Context  VET Electrical Engineering 

Niveau   B1 – B2 (EFCR)

Vocabulary crossword oefening gemaakt met   
Hot Potatoes (HP)

Bekijk de YouTube video zo vaak je wilt

Lees de tekst en klik op een woord voor een-
vertaling  in bijna elke taal

Klik op NEXT voor de Hot Potato oefeningen
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  Een MATCH oefening (HP) (drag and drop)

  

Een FILL - in  oefening (HP)  (vocabulair)

Een Mixed-up sentence oefening (HP) (grammatika)
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Voorbeeld 2 Nasogastric intubation

Link   http://dl.dropbox.com/u/4672246/NasogastricIntubation/NasogastricIn 
  tubation.htm

Link HP http://www.languages.dk/tools/index.htm#Hot_Potatoes

Context Medical  (University)

Nivaeu  B1 – B2 (EFCR)

Bekijk en luister naar de video zo vaak je wilt Bestudeer het plaatje hiernaast en 
maak de projectbeschrijving eronder af.
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Voorbeeld 3 Cells

Link  https://dl.dropbox.com/u/4215224/Webpages%20EU%20POOLST/  
  The%20Netherlands/TB%20Biology/bio.htm

Link HP http://www.languages.dk/tools/index.htm#Hot_Potatoes

Context Biology (General Education)   

Niveau  A2 – B1 (EFC)

Klik op de NEXT knop en je gaat naar de webpagina met the volledige tekst van de video.

Als je op deze link klikt, dan word er in Wordlink een webpagina geopend waarin alle woor-
den gekoppled zijn aan online woordenboeken. Ook als de student moeite heeft met het 
begrijpen van de toetsvragen, kan hij de betekenis van woorden opvragen . 

INVUL Oefening
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Voorbeeld 4  Hidden advertising

Link   https://dl.dropbox.com/u/4215224/Webpages%20EU%20  
   POOLST/The%20Netherlands/Advertising%20wp/trial%201.htm

Link HP  http://www.languages.dk/tools/index.htm#Hot_Potatoes

Context  Marketing / advertising (VET)   

Niveau   A2 – B1 (EFCR)

K l i k 
p å 

Klik op de NEXT knop en je gaat naar de webpagina met the volledige tekst van de video.
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Oefening 1 - Matching Oefening 

Oefening 2 - Kruiswoordpuzzel

Oefening 3 - VUL-IN oefening
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Voorbeeld 5  Cat Stevens

Link   http://www.languages.dk/online/clil_samples/CatStevens.htm

Link HP  http://www.languages.dk/tools/index.htm#Hot_Potatoes

Niveau   A2-B1 (EFCR)
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Klik op Next voor de oefeningen:

Exercise 1 - Lyrics

Gap-fill Exercise
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Exercise 3 - A Biografi

Gap-fill Exercise

Na Deel 2 en 3, klik op Click Here voor een webpagina over Cat Stevens in Wordlink

Klik op de             knop voor de Oefeningen in HP.  Oefening 2 is een kruiswoordpuzzel
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All woorden zijn gekoppeld aan een online woordenboek!
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Voorbeeld 6  Re-Store Furniture Recycling Project   

Link  http://www.languages.dk/materials/gd/gd3/index.htm  

Niveau  B1 (ECFR)

Deze unit is gemaakt door de Schotse POOLS-T partner, SMO en is bedoeld voor studenten 
die zelfstandig het Engels leren en zichzelf testen. De beschreven situaties zijn gebasserd op 
echte personen en gebeurtenissen en geven het werk weer van mensen die wonen in de 
Hebriden in Schotland. Het niveau voor aanvang van de lessen is  “minder gevorderden” , 
dus een of twee niveau’s  hoger dan een echte beginner. Er zijn ook extra oefeningen aan-
wezig voor meer gevorderde studenten die zelfstandig of in een groep de Engelse taal leren.

Er zijn 4 units. Deze zijn ruwweg in volgorde van zwaarte weergegeven, maar de student kan 
ook met elke willekeurige unit beginnen:

1. Re-Store Furniture Recycling Project 
2. Craigard Day Centre 
3. Hebridean Food: Cookery Demonstration 
4. Hebridean Food: Smokehouse

Laten we eens kijken naar het zgn “ Re-Store Furniture Recycling Project” als voorbeeld:  
Klik op de NEXT knop voor een scala van oefeningen. Dit is een VUL-IN oefening met de fo-
cus op grammatika:
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Voorbeeld  7 The TextBlender used by STUDENTS

Link  http://www.youtube.com/watch?v=hl64AfjS9Y4&feature=related

Niveau  B2 (ECFR)

De TextBlender is een perfect stuk gereedschap om tijd te innen in de klas, om studenten te 
inspireren om iets uitdagender te doen dan een PowerPoint presentatie em om versteld te 
staan van het creatief vermogen van de studenten!!

Elke student zal beamen dat het niet echt leuk is om voor een volle klas te staan om een 
presentatie te geven en vragen te beantwoorden. Maar ook een docent zal na de zoveelste 
presentatie snel vermoeid raken en wellicht ook afgeleid. En, mis je een bepaald moment 
dan wil je niet altijd aangegeven dat je dit hebt gemist. Met de  TextBlender kun je:

1. De kwaliteit en originaliteit van een presentatie verhogen;

2. Uitspraak, grammatika, spreek-, en schrijfvaardigheid beoordelen;  

waar en wanneer dan ook!

In het volgende voorbeeld van een student die “Voice Acting in a cartoon” (NOT a Disney 
one!!) uitlegt, gebruikt ze haar stem voor 3 verschillende personages!!:
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Hoofdstuk 8
Een korte TextBlender cursus

Voor een PowerPoint presentatie over het gebruik van de TextBlender en Wordlink, klik op: 
http://www.languages.dk/archive/conference/EP_CLIL.pdf.

Ga naar http://www.languages.dk/tools/index.htm voor de onderdelen die je moet down-
loaden voordat je kunt beginnen.

http://www.languages.dk/archive/conference/EP_CLIL.pdf.
http://www.languages.dk/tools/index.htm
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In WPTB, kies eerst de media die je wilt gebruiken (video, audio, etc). 

Als je een YouTube video wilt gebruiken,  open de  video in YouTube en rechtsklik op het 
video scherm. Klik vervolgens op Copy embed html. Deze informatie heb je nodig zodat de  
TextBlender de video kan herkennen en afspelen.

Klik op Video player voor Youtube en kopieer de copy embed html (zie hierboven)

Type nu de instructies in voor je eindgebruiker :
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Vervolgens,  type of plak tekst in een tekstblok en voeg eventueel plaatjes of nog meer  
video’s toe:

Vervolgens, kies de taal van de tekst die je getyped of geplakt hebt

Kijk tenslotte via de summary pagina (samenvatting) of je alle informatie goed hebt 
weergegeven. Je kunt altijd heen en terug door de tabbladen onderaan de pagina. 

Ben je tevreden met je keuzes en je tekst, exporteer dan je webpagine en sla hem op in 
dezelfde map als waarin al je andere bestanden staan die bij deze TextBlender webpagina 
horen.
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Hoofdstuk 9
Een korte Wordlink cursus

Klik op  : http://www2.smo.uhi.ac.uk/wordlink/ en je ziet de volgende pagina:

Je hebt 3 mogelijkheden in Wordlink:

1. Verwerk de volgende webpagina (Process the following webpage)

Kies een URL of webadres bijv www.languages.dk, kies English als de taal van de webpagina   
En klik op GO. Klik vervolgens op welk woord dan ook voor een vertaling in de taal van je   
keuze (mits het gewenste woordenboek online is).

http://www2.smo.uhi.ac.uk/wordlink/
http://www.languages.dk
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2. Upload een html pagina

 

3. Maak je eigen tekstpagina (Compose a page)

Kies de brontaal (hier: English) Type of plak een title in en tekst. Klik hierna op COMPOSE 
onderaan de pagina. Klik vervolgens op welk woord dan ook voor een vertaling.
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Hoofdstuk 10
IPADIO en Acapela.tv

10.1 Het gebruik van Ipadio om  webpagina’s temaken met ingesloten (embedded) au-
dio Talendocenten en studenten werken graag met taalmateriaal waarin zowel geschreven 
als gesproken tekst wordt aangeboden. Echter, het maken van specifiek audiomateriaal was 
tot nu toe nogal complex. Daar is met de komst van software als IPADIO een positieve veran-
dering in gekomen. IPADIO maakt gebruik van de digitale telefoon om gesproken taal om te 
zetten in geschreven taal.  Kijk zelf op www.ipadio.com. 

Met Ipadio kun je een vaste of mobiele telefoon gebruiken om een audio boodschap op te 
nemen, net als een voicemail. Deze boodschap wordt direct omgezet in een geluidsbestand 
( de zgn. PHLOG (spreek uit als : flog) voor op het Internet met zijn eigen unieke URL adres. 
De gesproken tekst wordt eveneens direct omgezet in geschreven tekst. Hierbij moet je wel 
bedenken dat de spraakherkenning afhankelijk is van de kwaliteit van de spraak. IPADIO 
geeft dus ook zelf aan dat je zelf nog even de geschreven tekst moet nalopen om te zien of 
alles wel goed verstaan is.

IPADIO vraagt bij aanvang of je een account wilt aanmaken. Dit is gratis en je hebt de ac-
count nodig om een gratis 0800 telefoonnummer te krijgen en een eigen PIN code. Naar 
deze PIN code word je gevraagd als je het 0800 nummer wilt bellen. Het gebruik van IPADIO 
is zeer gebruikersvriendelijk. Je kunt het in een mum van tijd effectief inzetten, het is gratis 
en ben je niet tevreden met je phlogs of geluidsopnames, dan kun je hen altijd verwijderen 
en weer opnieuw beginnen.

Hieronder vind je voorbeelden, gemaakt door Gordon Wells, een van de POOLS-T partners. 
Gordon’s veramelde opname’s (PHLOGS) zijn te vinden op de Ipadio website: 

http://www.ipadio.com/phlogs.asp?section=2&phlog=17959&itemtype=phlog

Klik op “more” in elke van van de phlogs en je krijgt aanvullende informative, zoals de tekst 
helemaal uitgeschreven.  Er is ook ruimte voor commentaar: 

http://www.ipadio.com/phlogs/GordonWells/2010/02/19/Gordons-phlog-Talking-to-Ar-
chie-Campbell

In het voorbeeld hierboven heft Gordon de uitgeschreven IPADIO tekst zelf gecorrigeerd 
met de zgn edit function.  Hieronder een voorbeeld van een onbewerkte tekst:

http://www.ipadio.com/phlogs/GordonWells/2010/02/09/Gordons-phlog-3rd-phonecast

I en fremmedsprogsundervisningssammenhæng er det selvfølgelig nødvendigt med at være 
omhyggelig med denne funktion – men selv det at rette fejlene kan være lærerigt!

http://www.ipadio.com
http://www.ipadio.com/phlogs.asp?section=2&phlog=17959&itemtype=phlog
http://www.ipadio.com/phlogs/GordonWells/2010/02/19/Gordons-phlog-Talking-to-Archie-Campbell
http://www.ipadio.com/phlogs/GordonWells/2010/02/19/Gordons-phlog-Talking-to-Archie-Campbell
http://www.ipadio.com/phlogs/GordonWells/2010/02/09/Gordons-phlog-3rd-phonecast
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Het is wellicht verleiderlijk om de edit functie te gebruiken om studenten stukken tekst te 
laten corrigeren, en hoewel het mogelijk is, raden wij aan deze functie slechts in zeer speci-
fieke gevallen hiervoor te gebruiken. Vaak slijpen fouten in door juist teveel nadruk op het 
vinden ervan te leggen.

De kwaliteit van het geluid is mede afhankelijk van de kwaliteit van de telefoon en de 
verbinding. Met IPADIO, echter, kun je ook de “vertrouwde”  MP3 bestanden uploaden. Op 
deze manier kun je oude geluidsbestanden in IPADIO gebruiken. Goede kwaliteit én de tek-
sten direct uitgeschreven!

Tesnlotte, je kunt de IPADIO bestanden opslaan in andere sociale media, zoals Facebook, 
Twitter, of soortgelijke programma’s. Dit is handig voor talendocenten omdat je dan je eigen 
multi-media taalmateriaal kunt publiceren in elk format dat je maar wenst! 

Kijk even naar het voorbeeld van Gordon. Hij heft zowel audio (IPADIO) en video (YouTube) 
verwerkt in de Island Voices project blog http://guthan.wordpress.com. 

Dit is een Wordpress platform waarmee je de voortgang van projecten kunt bijhouden, nieu-
ws kunt verspreiden en interactie tussen Docenten en studenten kunt stimuleren. Het 
werken met Wordpress is net zo eenvoudig als het werken met IPADIO!  In twee recente 
blogs schrijft Gordon over de nieuwe serie van Island Voices videos.

In het 1e blog interviewt hij een deelnemer in Gaelic en het Engels, hierbij gebruik makend 
van zijn telefoon. In deze blog geeft hij links naar beide interviews:

http://guthan.wordpress.com/2010/02/19/local-language-teacher/

Een maand later schrijft hij nog een blog, met een ingebedde video:

http://guthan.wordpress.com/2010/03/24/buain-na-monadh-peatcutting/

Het is natuurlijk mogelijk om de IPADIO webpagina’s te gebruiken met de TextBlender en 
Wordlink.

Kortom, Ipadio is een uitstekend programma om gesproken taal om te zetten in geschreven 
taal en bidet als zodanig veel mogelijkheden voor taaldocenten. Samen met andere, web-
based programma’s en platforms zoals Wordpress, YouTube, en/of Wordlink/Multidict, heb 
je als taaldocent de potentie om aantrekkelijk en uptodate lemateriaal te maken. Maar ook 
zijn er voor studenten veel mogelijkheden om opdrachten nu eens niet te vertalen in zomaar 
een schriftelijk verslag of alweer een PowerPoint presentatie! De techniek en middelen zijn 
er: je hoeft ze alleen maar te gebruiken!

http://guthan.wordpress.com
http://guthan.wordpress.com/2010/02/19/local-language-teacher
http://guthan.wordpress.com/2010/03/24/buain-na-monadh-peatcutting/
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Voorbeeld van het gebruik van IPADIO in de WebpageTextblender

Klik op:  https://dl.dropbox.com/u/4215224/Webpages%20EU%20POOLST/The%20Neth-
erlands/Applying%20for%20a%20job/fulldigitalCV5.htm

https://dl.dropbox.com/u/4215224/Webpages%20EU%20POOLST/The%20Netherlands/Applying%20for%20a%20job/fulldigitalCV5.htm
https://dl.dropbox.com/u/4215224/Webpages%20EU%20POOLST/The%20Netherlands/Applying%20for%20a%20job/fulldigitalCV5.htm


   POOLING Software ˃ Content and Language Integrated Learning (TTO) ˃ Mei 2010                       32

10.1 Het gebruik van Acapela.tv

Acapela.tv is een “new kid on the block”waarmee je geschreven tekst kunt omzetten in 
gesproken tekst. In het kort kan je het volgende met Acapale.tv: en je kunt de ingesloten 
(embed) informatie gebruiken in andere tools, zoals de WebpageTextblender.

 
(zie ook het voorbeeld in het begin van hoofdstuk 6) 
Op de site kun je lezen wat ACAPELA.tv allemaal kan doen.

Horizon College, één van de Nederlandse partners in het POOLS-T project, gebruikt deze 
toepassing als voorbereiding op hun stage in het buitenland.  In os voorbeeld hebben we 
een stagiaire die in Duitsland stage loopt bij een bank. Zij wil graag een woordje spreken op 
haar eerste dag en ze wile r zeker van zijn dat ze de juiste woorden gebruikt en dezen ook 
goed uitspreekt. Acapale lost edit problem voor haar op. Klik op http://www.acapela.tv/
Fish-1-4-122807740_c262522a68be0 om Goldie, de “ talking goldfish” te horen spreken. Is 
de link niet meer op te halen, dan kun je zelf Goldie uitproberen. Acapala heeft veel van 
deze grappige figuurtjes! 

http://www.acapela.tv/Fish-1-4-122807740_c262522a68be0
http://www.acapela.tv/Fish-1-4-122807740_c262522a68be0
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Appendix
Handige links

www.smo.uhi.ac.uk 
Sabhal Mòr Ostaig, Scotlen's Gaelic College 

www.uhi.ac.uk  
The UHI Millennium Institute, aiming to be the University of the Highlands and Islands 

www.cothrom.net  
Cothrom Ltd, Hebridean community training group  

http://guthan.wordpress.com  
A portal to the still growing collection of English en Gaelic video materials - This is an inter-
active site on which comments and suggestions are encouraged

www.horizoncollege.nl 
The Dutch partner’s VET institute in the province of North-Holland, The Netherlands

www.languages.dk  
Home of the Pools projects with ready to use teaching and learning materials and  
manuals.

http://www.smo.uhi.ac.uk
http://www.uhi.ac.uk 
http://www.cothrom.net 
http://guthan.wordpress.com
http://www.horizoncollege.nl 
www.languages.dk 

