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NOTEN

Noten bij hoofdstuk 1

1. Bij het redigeren van dit hoofdstuk hebben we dankbaar gebruik gemaakt van commentaar
van Chantal Weststrate op een eerdere versie.

2. We gebruiken hier de term prestaties in plaats van bijvoorbeeld leereffecten. Of prestaties
toe te schrijven zijn aan onderwijs en leren, is niet altijd even makkelijk vast te stellen. Ook
als men leereffecten wil vaststellen, zal men gebruik maken van prestaties.

3. Inputlog, gemaakt door Luuk van Waes en Mariëlle Leijten, is gratis te verkrijgen op www.
inputlog.net.

4. Camtasia is zo’n beeldschermenvideoprogramma, voor dertig dagen gratis te downloaden
van www.techsmith.com/download/trials.asp .

Noot bij hoofdstuk 2

5. Bij Holzkamp (1993, p. 190) liggen die goede redenen in een door het lerende subject er-
varen of geanticipeerde ‘Weltaufschluß’, ‘Verfügungserweiterung’ en/of ‘erhöhter Lebens-
qualität’. D.w.z. hij of zij heeft goede redenen om iets te leren als er daardoor werelden
opengaan, als hij of zij daardoor toegang krijgt tot zaken die tot dan toe ontoegankelijk
waren, als zijn of haar kwaliteit van leven erop vooruitgaat.

Noten bij hoofdstuk 3

6. Het onderhandelen met leerlingen is geënt op de Tabascoaanpak. Zie: Errey, L., & Schol-
laert, R. (2003).Whose learning is it anyway? Developing learner autonomy through task-
based language learning. Antwerpen / Apeldoorn: Garant.

7. Voor de vragenlijst, de studiewijzer, het logboek en de uitkomsten van het onderzoek naar
de effectiviteit van deze lessenserie, zie http://hot.publication-archive.com/public?fn=en-
ter&repository=1 (> bonhoeffer).

Noten bij hoofdstuk 4

8. Paper presented at The European Commission. Public consultation conference on the ac-
tion plan for languages (Brussels, 10 April 2003).

9. De schrijftaak is een taak die voorgelegd is aan leerlingen uit groep groep 8 om het peil van
het onderwijs Nederlands vast te stellen. (zie Zwarts, Rijlaarsdam, Wolfhagen, Veldhuijzen,
& Wesdorp, 1990).

10. De uitgeschreven lesplannen en alle instructiebladen voor leerlingen zijn te vinden op www.
ilo.uva.nl/projecten/gert/Smikkelclub/smikkelclub.htm. Tijdens de conferentie Het School-
vak Nederlands in november 2003 hebben we de lessenserie gedemonstreerd; drie weken
later kregen we van een collega die de demonstratie bijwoonde, een bewerking voor 5-havo
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(zie voor die lessenserie bovengenoemde website). Inmiddels hebben we ook andere uitwer-
kingen ontvangen, van Inge Piena, Heleen Vellekoop, Wibo van der Es, Thea Tighelaar-
Bos, Nanny Kuijsters. Zie de website.

11. Ontwerpen is ook een praktische aangelegenheid: wat doe je met de directies die klaar zijn
en moeten wachten tot de onderzoeksteams klaar zijn? Twee oplossingen hebben we tot nu
toe in de praktijk gezien: (1) laat de directies de samenwerking binnen de onderzoeksteams
observeren (enigszins gekunsteld); (2) laat de directie een briefje opstellen naar de winnaars
en naar de verliezers (goed passend in de communicatieve rol).

12. Eerste en tweede versies van brieven van leerlingen zijn te vinden op de website www.ilo.
uva.nl/homepages/gert/Smikkelclub/smikkelclub.htm.

13. Als goede oplossing presenteren Zimmermann & Kitsantas de zin: ‘He flew with the same
inner control through heavy sea fogs and climbed above them into dazzling clear skies;
while every other gull stood on the ground, knowing nothing but the mist and rain.’

14. In dit hoofdstuk maken we een onderscheid tussen L1-leren en L2-leren, het leren van een
moderne vreemde taal. L1 is Nederlands (afgezien van Friesland), in de betekenis van thuis-
taal of moedertaal voor oorspronkelijk Nederlands sprekenden, of in de betekenis van
standaardtaal voor diegenen die in Nederland wonen, maar thuis een immigrantentaal
spreken.

15. Het TABASCO-project was een initiatief van een Vlaamse nascholingsinstelling. Aan het
totstandkomen van de TABASCO-aanpak namen verscheidene landen deel: naast Vlaande-
ren waren dat Spanje (Catalonië), Italië, Engeland en Nederland. Voor Nederland partici-
peerden Wilma Groeneweg en Arjan Krijgsman, beiden verbonden aan het Instituut voor
de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam.

Noten bij bijlage I

16. Vanaf de ontwerpfase zijn beide docenten hun eigen weg gegaan. Dit verslag beperkt zich
vanaf dat moment tot het ontwerp voor het vak Duits.

17. De vragenlijst is door 13 leerlingen ingevuld; 1 van deze leerlingen heeft slechts een van de
leesvaardigheidstoetsen gemaakt waardoor N=12 bij de leestoetsen.

18. *p < .05 two-tailed.
19. Enige behoedzaamheid met deze uitkomsten is geboden omdat de correlatie tussen voor- en

nameting aan de lage kant is (.272). Dat wil zeggen: mogelijk worden er verschillende on-
derliggende vaardigheden gemeten. Dit kan wellicht verklaard worden doordat zowel in de
voor- als in de nameting niet gewerkt is met complete CITO-eindexamentoetsen, maar met
selecties daaruit. Gegeven deze lage correlaties is afgezien van covariantieanalyses.
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