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Agenda

• Korte introductieronde

• Mini presentatie:
• Wat is contrastieve taaldidactiek?

• Waarom is ze geschikt voor de buurtalen Duits en Nederlands?

• Groepsopdracht met voorbeeldmateriaal
• Wat en hoe kan ik contrastief benaderen in de buurtaal?

• Samenvatting en reflectie



Wie zijn wij? 

Horst Baranowski 

• Lehrer & Projektmanager

• Euregio Realschule, Kranenburg 

• h.baranowski@eureschule.eu

mailto:h.baranowski@eureschule.eu


Wie zijn wij? 

Eva Knopp

• Universitair docent taalwetenschap Duits

• Moderne talen en culturen, Radboud Universiteit

• eva.knopp@ru.nl

mailto:eva.knopp@ru.nl


En wie zijn jullie? 

https://www.mentimeter.com/s/822b2c4dc7059fbc711f136b29bd8665/a7011286
d5d1/edit

https://www.mentimeter.com/s/822b2c4dc7059fbc711f136b29bd8665/a7011286d5d1/edit
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Impuls: Contrastieve taaldidactiek

Principe van contrastieve didactiek:

Met behulp van vergelijking van talen taalbewusstzijn en taalkennis 
ontwikkelen (Duarte & Günther van der Meij, 2018).



Impuls: Contrastieve taaldidactiek

Uit –eren wordt –ieren

Ik moet mijn fiets nog repareren.
Ich muss mein Fahrrad noch reparieren. 

Wij willen ons huis renoveren.
Wir wollen unser Haus renovieren.



Impuls: Contrastieve taaldidactiek

Ik moet mijn fiets nog repareren. 

Ich muss mein Fahrrad noch reparieren. 

• Overeenkomsten:
• werkwoorden van Romaanse oorsprong krijgen vergelijkbare achtervoegsel
• lijken op elkaar in vorm EN betekenis (i.e. cognaten)

• Verschillen:
• manier om het voltooid deelwoord te vormen:

• Nederlands: gerepareerd vs. Duits: repariert
• orthografische regels bij het schrijven van de klinkers:

• Nederlands: hij repareert iets vs. wij repareren iets



Impuls: Contrastieve taaldidactiek

Waarom contrastieve didactiek?

“Second language research has tended to concentrate on differences 
[...] rather than similarities. To the learner, however, similarities have a 
much more direct effect on language learning and performance than 

differences do. [...]

Perceiving and making use of cross-linguistic similarities to prior 
knowledge is important in the learner’s striving to facilitate the learning 

task, and these are processes central to transfer” 

(Ringboom & Jarvis, 2009, 106)



Impuls: Contrastieve taaldidactiek

Waarom contrastieve didactiek?

• teaching for transfer (Cummins, 2008)

• activeren en benutten van bestaande taalkennis (multilingualism
factor/m-factor, Jessner, 2008)

• motivatie en positieve houding tegenover vreemde talen en 
meertalige situaties (Duarte & Günther van der Meij, 2018; Henry 

2013)

• positieve invloed op taalvaardigheid in de 2e/3e vreemde taal 
(Jessner et al., 2016)



Impuls: Contrastieve taaldidactiek

Waarom zijn de buurtalen Duits en Nederlands in bijzondere mate 
geschikt voor contrastieve didactiek?



Impuls: Contrastieve taaldidactiek

Uit –eren wordt –ieren (Material 6)

Ik moet mijn fiets nog repareren. 

Ich muss mein Fahrrad noch reparieren. 

• Klasse 5 (leeftijd 10-11), Euregio Realschule

• Groep 1 met voorkennis Nederlands (tweetalige kinderen): Nederlands Duits

• Groep 2 zonder voorkennis Nederlands (eentalig Duits of meertalig, 8 weken
Nederlands): Duits Nederlands



Impuls: Contrastieve taaldidactiek

Uit –eren wordt –ieren (Material 6)

Ik moet mijn fiets nog repareren. 

Ich muss mein Fahrrad noch reparieren. 

1. Volgens welke regel kan je het Nederlandse werkwoord in een Duits werkwoord 
veranderen?

2. Welke Nederlandse werkwoorden op -eren ken je? Maak een lijst.

3. Maak van de Nederlandse werkwoorden die je in opdracht twee hebt 
opgeschreven Duitse werkwoorden. 

4. Zoek in een woordenboek op welke die door jou gemaakte Duitse 
werkwoorden ook in het echt bestaan. 



Impuls: Contrastieve taaldidactiek



Groepsopdracht in breakout rooms:

• 5 groepen á 5 personen

• Groep 1: Materiaal 1 en 2

• Groep 2: Materiaal 2 en 3

• Groep 3: Materiaal 3 en 4

• Groep 4: Materiaal 4 en 5

• Groep 5: Materiaal 5 en 6

Gebruik het “Aufgabenblatt für die Breakoutrooms” van onze workshop site

Jullie hebben tot 11.30 uur tijd!

Typ een samenvatting van je gesprek in de PPT op googledrive (link op “Arbeitsblatt”)!



Reflectie

• Wat neem je mee uit deze workshop?

• Wat zijn de voordelen van een dergelijke aanpak voor je les?

• Waar zie je de drempels?



Reflectie: Resultaten uit de chat

Kooperatives
Lernen – aber wie

organisatorisch
umsetzen?

Een voordeel is dat leerlingen 
inzien dat Duits helemaal niet 

zo enorm lastig te leren is, 
gezien het veel raakvlakken 
met het Nederlands heeft.

Problemen: wanneer in 
de lessenreeks 

toepassen, integreren? Vorteil für Wortschatz 
und Grammatikerwerb, 

weil es viele 
Gemeinsamkeiten gibt. 

Aber was mache ich 
punkto Kommunikation? 

Gesprächsfertigkeit…

Von Deutsch als 
Muttersprache ausgehen/ 

Nachteil: SuS, die eine 
andere Muttersprache 

haben (wie etwa Türkisch 
etc)

Vorteil: Sprechbarriere ist 
niedriger, Sprachbewusstsein 
für Schüler die auch Deutsch 
als Zweitsprache haben wird 
in beiden Sprachen erhöht.

Fächer-
übergreifende 

Zusammenarbeit 
der Dozenten D,E,F 

u.s.w. wäre 
wünschenswert.

Ich dachte immer, es wäre 
nicht richtig so zu lehren. Ich 
arbeite schon länger so und 

freue mich, dass ich es guten 
Gewissens beibehalten kann.

Aber 
Sprachbewusstsein hat 

ja nicht nur mit 
expliziter Grammatik 

zu tun



Samenvatting

Contrastieve taalbeschouwing

• bevordert taalbewustzijn en taalkennis

• benut bestaande kennis en faciliteert positieve transfer

• is exploratief en stimuleert creatieve benadering van taal

• maakt drempels bewust en verlaagt ze zo

• bevorderd en waardeert meertaligheid en plurilinguale repertoires

• ...



Wil je nog meer weten? 

Knopp, E. & Baranowski, H. im Druck. “Möglichkeiten und Grenzen des 
Sprachvergleichs im Nachbarsprachen-Unterricht: Das Fach taal an der 

Euregio Realschule in Kranenburg.“ In S. Jentges (Hrsg.), Gemeinsam 
mit und voneinander lernen: Nachbarsprachenlernen und 

Schulaustausch. Dokumentation der wissenschaftlichen Einsichten und 
Erfahrungen aus dem deutsch-niederländischen Schulaustauschprojekt 

„Nachbarsprache & buurcultuur“. Baltmannsweiler.



Wil je meedoen?

• Voorbeelden uit je eigen praktijk? Stuur ze door naar ons (eva.knopp@ru.nl). We zijn 
van plan contrastief materiaal te verzamelen. Dit zal op de website van het Interreg-
Project “Nachbarsprache&buurcultuur” en op www.taalwijs.nu gepubliceerd worden. 
Natuurlijk worden jullie als auteurs genoemd!

• Meedoen bij onderzoek over het onderwerp en nieuwe leerlingen voor de buurtaal 
enthousiasmeren? Bekijk onze workshop “Rezeptive Mehrsprachigkeit: 
Entschlüsselungsstrategien für das Niederländische” / “Receptieve meertaligheid: 
Workshop ontcijferingsstrategieën Duits”.
• “Schnupperkurs Nachbarsprache” voor jullie school
• Workshop van 90 minuten (fysiek op school of online)
• Leerlingen zonder kennis van de buurtaal leren door benutten van de eigen taalkennis en 

contrastieve beschouwing teksten in de buurtaal te oncijferen
• Voor ons: Met behulp van een pre- en posttest (in de 90 minuten geïntegreerd) verzamelen wij 

data om uit te vinden hoe leerlingen met het materiaal werken en wat zou kunnen worden 
verbeterd.

• Interesse? Neem contact op met eva.knopp@ru.nl! Of check de project website van 
https://www.ru.nl/nachbarsprache/ ! 

mailto:eva.knopp@ru.nl
http://www.taalwijs.nu/
mailto:eva.knopp@ru.nl
https://www.ru.nl/nachbarsprache/


Villmools Merci!



Hartelijk bedankt!

Vielen Dank!


