e erde a

H

tt
nen k n

goede

Oral history in de schrijflessen

levendeTalen Magazine
JaargangioS,nummer4, mei2019
gazinevan deVerenigingvanLeraren in LevendeTalen.

Verschijntachtkeerperjaar.
Redactie

Johan Graus (hoofdredacteur, <jgraus@)xs4all. nl>), Elisa
Candida (Italiaans), Karin Epping (Engels), Catharina
Geelen fTurks), Reitzejonkman (Fries), Simone Koster

Het schrijflab: Creatiefschrijven in have en vwo 4

(Frans),ErikKwakernaak(Duits), NihayraLeona(Papi-

.

aments), Claiy Ravesloot(Nederlands),WouterToonen
(Arabisch), Gerame Wouters (Russisch).

Tijdens de lessenserie Hetschryflab schre-

te medewerkers:Peter-ArnoCoppen, Keesvan Eunen,
JanErikGrezelJandejong,GerardKoster,

ofverhaalfragmenten.Delessenzijn
gebaseerdophetprincipevandivergent

ven leerlingen korte creatieve verhalen

Jacob Moerman, RobvanVeen.

denken. DOORANOUKTEN PEZE
Aan dit nummerwerkten mee

Anoukten Peze,Sabinejentges,PaulSars,Carlijnvan
Herpt, Marten van der Meulen, Theresa Redl en Carla

lessen.Column:Peter-ArnoCoppen. Rubriekenrjohan
ius,ErikKwakernaak,RobvanVeen,JandeJong,Jacob
.

lerman, Gerard Koster, Kees van Eunen, David Theune,
a Overman, Marjolein Nieuwenhuizen, Dennis van den
>k, Keesvan Beek,Tessa Mearns, Paul Stevelmans, KaEpping, GeramS Wouters en Soffa Murell. Foto's: Anda
'an Riet (tevens voorkant). Dirk Klein en Frans Janssen.
lllustraties: Esther Harms, Petravan Kalker.
Advertenties

Voor informatie: Luciene Paap, Van Vliet Bureau voor

MediaAdvies,telefoon(023) 5714745,
<l.paap@)BureauVanVliet.com>.

Het volgende magazine verschijnt halfjuni 2019.
Kopij
voor kopijaanwijzingen de website van Levende Talen.

8

"V

'Nabijheid benutten' in

het leerproces: Het project
Nachbarsprache& buurcultuur
Aan het Duits-Nederlandsevo-uitwisse-

^

lingsprojert Nachbarsprache & buurcultuur
Iigthet concept van 'nabijheid benutten'
ten grondslag. Wat houdt dat in en kun
je het in praktijk inzetten? DOORSABINE

.

^/

JENTGES&PAULSARS

Ontwerp en opmaak

Pharos| M.vanHootegem,<hootegem@)xs4all.nl>
Druk DPN Rikken Print

;ever©2019Verenigingvan Lerarenin LevendeTalen

Voorbeeldzinnen kunnen

ISSN1566-2705

net goede voorbeeld geven

De redactie heeft ernaar gestreefd de rechten van de
lustraties te regelen. Degenen die desondanks menen
.

Ogenschijnlijk neutrale voorbeeldzin-

chten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot

nen als 'Mies moet de baby nog aankleden', die in lesboeken voorkomen,

de redactie wenden.

VLLT-bestuur
Judith Richters (voorzitter), BlancaCanoGonzalez

bevattenvaakgenderstereotypen.Leer-

(vjcevoorzitter en Spaans), DirkTuin (secretaris). Rob

lingen warden zo onbewust be'fnvloed

igerink(penningmeester), KittyWillemsen(algemeen

watrolpatronen betreft. DOORCARLIJN

bestuurslid), Jelle Bangma (Fries), Anneke de Graaf
Arabisch), Marlise Kruishoop (Engels), Esther van loo
:Russisch), Elzbieta Niemczuk-Weiss (Pools), Jeanette

%

(sSs

VAN HERPT, MARTEN VAN DER MEULEN &
THERESA REDL

oordermeer(Frans), Paul Stevelmans(Duits), Nihayra
na (Papiaments), Gert Rijlaarsdam (Nederlands), Rita
orce (Italiaans),Gwendolyn Tates (Chinees), Mehmet

: (Turks), GeraVonk-Huisjes(Gebarentaal),Willemijn
Zwart(Nedersaksisch),vacant(Limburgs).
Bestuur, leden- en abonnementenadministratie
JREAULEVENDETALEN, Joseph Haydnlaan2a, 3533 AE
.

cht| Postbus9023, 3506GAUtrecht, (030)205gg78,

eau@levendetalen.nl>.Zievoorlidmaatschapencontri° dewebsite. Leden ontvangen Leuende Tulen Magazine
<) in LeuendeTolen Tjjdschrift (4x). Een abonnement op
en LTTkostvoorinstellingenen niet-leden e 140(buind 170). Opzeggingdientschriftelijkte geschieden
een maandvoorheteindevanhetlopendejaar.

.

Website

<www.levendetalen. nl>, <www.lt-tijdschriften.nl>

Oral history in de

schrijflessen Nederlands:Ik
wil gelezen warden!
Hoe kunje leerlingen publieksgericht leren schrijven? Door in de

lessenNederlandsde leerlingen

yJ

teksten te laten schrijven die echt
gelezen warden. DOORCARLA

-}

DRIESSEN

2 Levende Talen Magazine 2oig|4

' ABIJHEID BE UTTE ' I

HET LEERPROCES

Het project Nachbarsprache & buurcultuur
Het Duits-Nederlandse vo-uitwisselingsproject voor leerlingen, docenten

en schoolleiders Nachbarsprache & buurcultuur ontving tijdens de jaarlijkse
studiedag van Levende Talen in Utrecht op 16 november 2018 het Europees
Talenlabel voor vernieuwend onderwijs. Indeze bijdrage wordt het concept
van 'nabijheid benutten' - dat ten grondslag ligt aan de leerprocessen nader toegelicht.

SABINEJENTGES&PAULSARS

middelvan reele persoonlijke ontmoetingen, dus in een

Kernidee van het in de Euregio Rijn-Waal uitgevoerde

sfeervan aanwezigheid en 'nabijheid'. En dat betreft dan
leerlingen, docenten en schoolleiders: telkens Duitsers

I nterregpreject Nachbarsprache & buurcultuur (<www.

en Nederlanders samen.

ru. nl/nachbarspracho) is dat leerlingen, docenten en
schootleiders in de Duits-Nederlandse grensregio samen elkaars taal en cultuur leren ervaren en kennen. In

Het leerboek, de didactischeaanpaken de
ontmoeting

LeuendeTalen Maflazinevan maart 2018werden de onder-

De positieve ontvangst van het project Nachbarsprache

wijspolitieke achtergronden en werkwijze gepresenteerd
van het project, dat wordt uitgevoerd door de Univer-

& buurcultuur valt afte lezen aan het enthousiasme van

siteit van Duisburg-Essen en de Radboud Universiteit
(Sars, Boonen Scjentges, 2018). Het gaat om gezamenlijke leerprocessen van Duitse en Nederlandse scholen,
waarin men met elkaar en van elkaar over elkaar leert.

Het ideevan de bedenkers is- 'uberspitztausgedriiclrt'
dat betrokkenen vaak meer van elkaar leren dan van

de 'leraar'! Want de kennis en ervaring die worden gedeeld en overgedragen, houden meer in dan louter de
vreemde taal leren, geschiedenisfeiten van Duitsland
en Nederland, geografische gesteldheid, economische
basis, staatsinrichting of sociaal-politieke situatie van

beide landen. Wezenlijkvoor het leerproces is dat deze
kennisen ervaringwardenovergedragentijdensen door

docenten die hun pleidooi erkend en hun jarenlange
inspanningen beloond zien met extra ondersteuning
door dit project. Immers, het inzicht dat het complete
leerboekvoor in de klas niet bestaaten datjuist uitwisselingen in het vreemdetalenonderwijs bijdragen aan
de verbetering van kennis, inzicht en competenties van
leerlingen is niet nieuw. Leraren moderne vreemdetalen
bevorderen al jaren extra activiteiten, maar de school-

situatie kent daarbij haar vanzelfsprekende beperkingen. Een aanvulling op het leerboek in de Idas is geen
eenvoudige uitdaging in de dagelijkse werksituatie van

docenten en leerlingen. Ookde didactischeaanpakvan
extra leermomenten is niet op voorhand te geven, aangezien de specifieke situatie in de klas, op school en
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Vormen van nabijheid zijn juist in de

Duits-NederIandse grensregio's complex en gedifFerentieerd
thuis belangrijkisvoor hetleerproces. Debij het project
betrokken docent Pieter Kuipers (Mondialcollege) stelde
tijdens de Docentendag Quits aan de Radboud Univer-

siteit op 18 november2018:'We moeten nog beter naar
leerlingen luisteren; lestijd isvan hen, hun leertijd!'
Onderzoek naar die leersituatie ter plekke, naar de
betreffende behoeften en mogelijkhedenvan leerlingen
is onder meer gedaan door Rosier, die - al zo'n 25 jaar
geleden - over het onderwijs in de moderne vreemde
talen de volgende door ons geparafraseerde en vertaalde conclusies trekt:

Eriswaarschijnlijkminderbehoefteaanomvangrijke lesmodellen noch aan integratieve benaderingen, maareerderaan sprekende voorbeelden,

en goederen tot gevolg hebben, terwijl die 'Europese
eenheid' toch nog steeds gemarkeerd wordt met duidelijk herkenbare Duitse ofNederlandse producten en
andere herkenningstekens, zoals Duitse en Nederlandse

nummerbordenin destraat,verkeersbordenindegrenssteden en -dorpen.

Voor het projectteam is de vraag waarde ervaringen
van een dergelijke nabijheid voor leerlingen in de grensregio beginnen.Valt hen de aanwezigheidvan Duitsers
(respectievelijk Nederlanders) in hun eigen woongebied
door nummerbordenop de auto's (nog) op, ofkomt dat
besefpaswanneerzemethunoudersinkopendoenaan
deandere kantvandegrens, eengegevendatvan noord
tot zuid aantoonbaaraanwezigis? In ons uitwisselingsproject proberen we alle mogelijke vanzelfsprekende,

waardoor docenten inzien hoe belangrijk het is

nooit besefte en/of door ons aan te reiken vormen

om de betreffende individuen serieus te nemen

van nabijheid te gebruiken om de leersituatie van alle
betrokkenen in kaart te brengen en aan te wenden om

in het leerproces. Hoe meer de discussie zich

verwijdert van inhoudelijke en procesgerichte
aigemene richtlijnen door didactici en vakwetenschappers met hun telkens nieuwe voorkeuren,
des te beter kunnen de docenten zich concentre-

ren op de leerlingen en de kern van hun artuele

leerprocessen te bevorderen. Grofweg onderscheiden
we devolgendevormen van nabijheid:
i. Geogra^sche nabijheicf: Dit gegeven is vaak zo vanzelfsprekend dat het in de grensregio amper wordt ervaren, terwijl het in het leerproces van vo-scholieren ef-

leerproces. Enhoemeerindelerarenopleidingen
de nascholingduidelijk wordt dat (impliciete of

fectiefkan worden ingezet. Vergeleken met processen

expliciete) didartische keuzes alleen maarzinvol

Chinees is het uiterst relevant datde Duitse (respertievelijk Nederlandse) vreemde taal voor de grensregioleerling de meest nabije buurtaal is, alleen at geografisch: de meest nabijgetegen grote stad ligt meestal in
het 'buurland', waareen andere taal gesproken wordt.
Dat ergeen natuurlijke geografische belemmeringen
zijn (anders dan de Nederlandse zeegrens met Engeland of de Duitse bergketengrens met Zwitserland)
versterkt de ervaringvan ongehinderdegeografische
nabijheid. De afstanden tussen de uitwisselingsschoten (gemiddeldeen uurmetonzeprojectbussen, soms

effectsorteren wanneerzein degegeuensituatieter
plekke warden gemaakt, des te minder hoeft het

onderwijs in de vreemde talen een 'neverending
story' oferger nog het 'monster van Loch Ness' te
zijn. (Rosier, i994>P-71)
Met respect voor leerboeken en didactische modellen

pleit Rosiervoor een didactisch besluitter plekke, door
de decent, gericht op de individuen in hun leersituatie.

Precies dit inzicht heeft ons geinspireerd bij de ontwikkeling van het idee om leersituaties te creeren waarbij
Duits en Nederlands van meet afaan 'nabij zijn' in de
individueleenklassikale leeromgevingvan leerlingen en
docenten, en mogelijk ook schootleiders.

van verwervingvan talen als Frans ofEngels, Spaans of

slechts tien minuten met de fiets) zijn dan ook te verwaarlozen.

2. Talige nabyheid: In de Duits-Nederlandse grensregio
worden de beide (Germaanse) talen als verwant erva-

ren, tenminste in de context van een regionaal (diaNabijheid benutten
Vormen van nabijheidzijn juist in de Duits-Nederlandse
grensregio's complex en gedifferentieei-d. Daar is in het

dagelijks leven ervaarbaargeworden hoe de in Europa
verdwenen staatsgrenzen een vrij verkeervan personen

lert-gekleurd) of nationaal (Standaardnederlands of
Hochdeutsch) perspectief.

3. Culturele nabijheid: Eeuwenlange geografische en talige
nabijheidcreerenalsvanzelfeen'samengedeelde'cultuur, die in de grensregio zichtbaar wordt in opinies,
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handelingen en gebruiken (gezamenlijke acties, inkoopgedrag, culturele gebruiken oftoenaderingen zoals bijvoorbeeld kerstmarkten en sinterklaasvieringen).
Daardoorontstaateenvanzelfsprekendeverwantschap,

gearriveerd en zien daar nu de 'halfbekende' omgeving.
Ze detecteren het bekende, het vreemde, het gemeen-

die op sommige punten weliswaar door incidenten als

schappelijke. Na de door beide docententeams voorbe-

bijvoorbeeld de bouw van een windmolenpark op de
proefwordtgesteld, maarook daardoorniet wezenlijk
wordt aangetast. Niettemin, cutturele nabijheid her-

reide kennismaking, bijvoorbeeld door speeddates en

bergtook heimelijke, onverwachteverschillen.

Deze complexe en gelaagde vormen van Duits-Nederlandse nabijheid in de grensregio warden door de in

- (on)bekende - omgeving. De Duitse (of Nederlandse)
leerlingen en docenten zijn met de bus in het buurland

eerste gezamenlijke leerprocessen in de klas, worden de

leerlingeningemengdegroepjes(idealiter:tweeDuitseen
tweeNederlandsescholieren)op onderzoekuitgestuurd:

het project betrokken vo-leraren en universitaire me-

Opdracht
Ga samen met je Duitse partners op speurtocht

dewerkers impliciet en expliciet ingezet in de diverse
leerprocessen, telkens toegesneden op de betrefFende

door deze Duitse (respectievelijk Nederlandse)
stad. Fotografeer met jullie smartphones alles

doelgroep (specifieke scholentandems, leerlingenach-

wat jullie vreemd of raar vinden: winkels, ver-

tergronden).

keersborden, borden van straatnamen of voor-

werpen diejetegenkomt. (Immers, 2017)

Nabijheidactiveren in de onderwijspraktijk
We belichten hier als voorbeeld de geografische nabijheid, waarin ook altijd taal en cultuur zijn betrokken.

onverwachtgroot, omdatleerlingen in de reele ontmoe-

Socialisatieprocessen (die via taal en culturele tradities

ting ervaren dat hun Duitse ofNederlandse leeftijdge-

verlopen) bepalen immersdewijzewaaropmensen hun
teefwereld inrichten en waarnemen. Mensen geven vorm

noten, die geografisch gezien op een steenworp afstand
leven en metvergelijkbare pubervragen leven, toch ook
met 'rare leefregels'wardengeconfronteerd.
Bij de door leerlingen uit Deurnegemaaktefoto's in

aan de ruimte waarin ze leven en markeren die leefruim-

te met communicatieve tekens, bijvoorbeeld door middel van borden met beelden (zie foto).

Hetfotoresultaatspreelrtvoorzich:de leeropbrengst is

deDuitsestadMoerstekenendeNederlandseleerlingen

Met deze verkeersborden vestigen we (via memoryspellen in de klas ofmet speurtochten tijdensde uitwisseling) de aandacht van de leerlingen op de geografische betekenis van leven en leren in de grensregio, dus
metanderebordendan Randstadkinderentegenkomen.

bijvoorbeetd aan:

Links zien we het Duitse bord, rechts het Nederlandse,

en in het midden (om het teerproces spannender te
maken) de Poolse en Oostenrijksevariant. Interpretatie
van deze afbeeldingen in de klas zorgt uiteraard voor

Voor alle voorbeelden geldt dat de leerlingen verrast
zijn, en dat de 'native' leerlingen hun eigen omgeving
opnieuw leren zien. Immers, Duitse leerlingen kennen
Nederlandals een 'alles-mag-land', metwiet en coffee-

hilariteit, maar activeert daardoor ook het cuttuurreflexieve leren.

tenautomaten en bier metzestien niet hadden verwacht

In ons project betekentgeografischenabijheidbenutten allereerst een nieuwe bewuste waarneming van de

. erzijn sigarettenautomaten op straat;

. je mag bier kopen vanafzestien jaar;

. het is verboden om iemand achter op de fiets mee te
nemen.

shops,terwijl Nederlandseleerlingenopenbaresigaretzo vlakbij over de (officieel niet-bestaande Europese)
grens.*
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In ederland zieje geen

het openbaar

^

' .

In Duitsland magje niet met iemand achterop fletsen

Bier is typisch voor Duitsland enje kunt hetvanafi6jaar kopen

Inzichten en perspectieven
Geografischenabijheid kan door'urban-space'-benaderingen, de wetenschappelijke term voordeze omge-

grensoverschrijdende Nederlandse-Duitse school-

vingsverkenningen(naderebeschrijvingistevindenin

onderandereCerri& Dausend,2015; Cerri Scjentges,
2015; Jentges & Sars, 2018), didactisch warden ge-

activeerd door leerlingen zelf in Duits-Nederlandse
groepjes de 'vreemde' omgeving te laten verkennen,

waardoor ook de eigen vertrouwde omgeving nieuw
wordt beleefd. Want in dit concept mogen leerlingen
buiten de klasruimte - begeleiddoorhun gastgevers /

project mogen ondersteunen.
NOOT

* Nachbarsprache & Buurcultuur biedtveel en divers onderwijsmateriaal
online aan, kosteloos te downloaden via <www. ru. nl/nachbarsprache/schulen/unterrichtsmaterial>.
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