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Verslag van de jury

Ter gelegenheid van het zevende lustrum van Les had de jury tot taak om
de Lestrofee 2017 toe te kennen aan het meest vernieuwende Nt2-project
van de afgelopen vijf jaar. Voor de prijs konden zowel landelijke als
kleinschalige projecten worden genomineerd, publicaties en leermiddelen.
Voor al dit soort projecten zijn ook daadwerkelijk nominaties binnen
gekomen, van klein tot groot, rijp en groen, Nederlands en Vlaams. De jury
koos na rijp beraad voor MOOC Introduction to Dutch als winnaar. In dit
artikel legt ze uit waarom.

Een eervolle vermelding
Voordat we nader op deze projecten ingaan, willen we
aan twee projecten die de top drie net niet hebben gehaald graag een eervolle vermelding toekennen. In de
eerste plaats is dat Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. De uitgeverij heeft in de loop der jaren gezorgd
voor een schat aan begrijpelijk taalaanbod van een constante, hoge kwaliteit dat Nt2-leerders zelfstandig kunnen lezen. Daarnaast maken de teksten de Nederlandse
cultuur, geschiedenis en gebruiken en gewoonten toegankelijk voor taalleerders van uiteenlopende niveaus.
In de tweede plaats Als ik mis. De verhalen van Valentina, een samenwerkingsproject tussen een groep
anderstalige vrouwen en een aantal vrouwelijke gedetineerden uit de Antwerpse gevangenis. De jury is vooral
onder de indruk van de manier waarop zij met elkaar,
zonder dat zij elkaar ooit zagen, onder begeleiding van
professionals een raamvertelling met illustraties hebben samengesteld. Het eindresultaat laat zien hoe ook

een kleinschalig project grote kwaliteit kan hebben,
met veel respect voor de betrokken doelgroepen.

De Top 3

Nedbox is een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke
website met gratis, authentiek materiaal voor Nt2-leerders, ontwikkeld aan de Katholieke Universiteit Leuven.
Het is een digitaal platform waar cursisten ongeacht
hun niveau, op elk uur van de dag en op basis van eigen interesses Nederlands kunnen leren vanuit authentieke, realistische taaltaken. De site is laagdrempelig en
biedt verwerkingsmogelijkheden op drie niveaus. Het is
een druk bezochte plek die bij alle lesgevers in Vlaanderen bekend is en ook daarbuiten al heel wat anderstaligen heeft bereikt.
Okans op het web is een webwinkelproject ontwikkeld door het Centrum voor Taal en Onderwijs van de
KU Leuven. In dit project beginnen adolescente anderstalige nieuwkomers hun eigen webwinkel en bouwen deze uit. Het eigenaarschap van de webwinkel ligt
bij de leerlingen: zij bepalen wat er wordt aangeboden,
hoe de winkel eruit ziet en op welke doelgroep zij zich
richten. Door een geïntegreerde aanpak werken de
leerlingen tegelijkertijd aan hun taal- en rekenvaardigheid, digitale geletterdheid en ondernemingszin en
worden ze voorbereid op de maatschappij. Zowel leerkrachten als leerlingen zijn razend enthousiast over het
project.
Als product van deze tijd met een enorm bereik, een
wereldwijde uitstraling en een grote deelnemerstevredenheid kent de jury de Lestrofee 2017 toe aan:
MOOC Introduction to Dutch.
Namens de jury van de Lestrofee 2017
Folkert Kuiken (voorzitter)

MOOC Introduction to Dutch: product van deze tijd
met een enorm bereik, een wereldwijde uitstraling en
een grote deelnemerstevredenheid
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Dan nu de top drie (wederom in alfabetische volgorde).
De MOOC Introduction to Dutch is een online introductiecursus Nederlands ontwikkeld door het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. De cursus is
niet gebonden aan tijd en plaats en biedt de mogelijkheid tot digitale interactie tussen studenten en docenten. Vluchtelingen en andere nieuwkomers kunnen op
deze manier kennismaken met Nederlands, internationale studenten kunnen zich vanuit het buitenland voorbereiden op hun komst naar Nederland. Er zijn tot nu
toe al duizenden deelnemers geweest die hoge waarderingen voor de cursus hebben gegeven.
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De jury moest dus ook nu weer de spreekwoordelijke
appels en peren met elkaar vergelijken. Traditiegetrouw is het dan een schier onmogelijke taak om daaruit een winnaar aan te wijzen. Dit nu was deze keer in
het geheel niet het geval. Van de geplande drie bijeenkomsten volstonden er twee. Misschien had het te maken met het aantal ingediende nominaties: in totaal 20.
Minder dan andere jaren, met 32 nominaties in 2012 en
maar liefst 48 in 2007. Maar de kwaliteit was er niet
minder om.
Alle projecten werden langs de lat van vijf criteria gelegd, te weten:
1. kwaliteit: de mate waarin het project professioneel is
opgezet en goed georganiseerd;
2. vernieuwend: de mate waarin het project vernieuwend is en aandacht heeft voor de eigen aal;
3. uitstraling en resultaten: imago, bereik, wat is het
uiteindelijke product;
4. kansen voor ontplooiing voor de deelnemer: wat
kan je er mee als cursist, wat is de maatschappelijke
relevantie;
5. deelnemerstevredenheid: wat is het oordeel van de
doelgroep.
Beoordeling van de nominaties op deze criteria leidde
tot een shortlist van negen projecten die in no time
werd teruggebracht tot een top drie, met in alfabetische volgorde: de MOOC Introduction to Dutch, Nedbox en Okans op het web.

