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Er is de laatste tijd veel te doen over WebQuests en de speciaal voor talenonderwijs
aangepaste TalenQuests. Misschien mede geïnspireerd door het relatieve succes ervan bij
Slash 21 zijn in sommige gevallen hele scholen in gesloten gelederen op de invoering ervan
over gegaan. Dat lijkt vragen om teleurstellingen. Het WebQuest-concept is ontwikkeld voor
toepassing bij alle vakken. Daarbij is niet speciaal aan het talenonderwijs gedacht.
Uitgangspunt is veel meer dat leerlingen in het algemeen bij een taakgerichte benadering
gebaat zijn. Het combineert dat uitgangspunt met een slim en efficiënt gebruik van internet,
waardoor veel realistischer en attractiever gewerkt kan worden dan met onze traditionele
media mogelijk was. Door de gestructureerde opzet wordt tijdverlies door wild rond surfen zo
veel mogelijk ingedamd. Het probleem bij toepassing in het vreemdetalenonderwijs is echter
dat niet elke WebQuest vanzelf tot taalverwerving bijdraagt en dat zelfs één en dezelfde
WebQuest in de ene uitvoering veel en in de andere weinig leerresultaat oplevert. Een
voorbeeld. Wie in het kader van CKV iets wil doen aan inzicht in het verschijnsel Barok kan
als WebQuest-taak met behulp van internetbronnen een gebouw met barokkenmerken laten
ontwerpen. Voor CKV maakt het dan niet veel uit of dat product wordt opgeleverd in de vorm
van een tekening, een maquette of een bouwbeschrijving. Voor taalverwerving heb je alleen
iets aan het laatste.
Meer dan bij enig ander vak is over de hele wereld al vele jaren veel onderzoek gedaan naar
het verloop van vreemdetaalverwerving en hoe je daar een handje bij kunt helpen. Wat daar
ondermeer als een van de belangrijkste principes telkens weer uitkomt is dat je een vreemde
taal vooral leert door hem te gebruiken. Daarbij leer je van dat gebruik het meest als het
levensecht, betekenisgeoriënteerd en toepassingsgericht is en aansluit bij bestaande kennis
van de lerende. Dat is, hoe je het ook doet, binnen de beperkingen van de drukpers moeilijk
te realiseren. Op al die punten scoort een WebQuest in principe heel hoog. Alle leerlingen
zijn tegelijk aan het oefenen. Dat oefenen gebeurt in het kader van een functionele taak. Het
moet een concreet levensecht product opleveren waar iemand anders iets mee kan. Hun
leeractiviteit is dus in hoge mate toepassingsgericht. Dat is erg bevorderlijk voor de transfer.
Leerlingen kunnen binnen zekere beperkingen eigen keuzes maken. Daardoor blijven ze
vanzelf in de buurt van hun eigen voorkeuren en interesses, waardoor nieuwe dingen
naadloos aansluiten bij bestaande voorkennis. Dat is leertheoretisch gunstig. De leerlingen
oefenen daarbij niet aan een opgave “van de leraar”, maar aan een product “van hen zelf”.
Dat is goed voor de motivatie. Al bij al lijkt het dus op het eerste gezicht erg aanlokkelijk om
ook in het talenonderwijs onmiddellijk op grote schaal met WebQuests te gaan werken. Maar
er zijn een aantal factoren die het effect behoorlijk kunnen bederven. Daarbij valt te denken
aan een aantal lastig op te lossen problemen.
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Een flink probleem is hoe je zorgt dat de input i+1 is. Of in straattaal: dat wat leerlingen
lezen of beluisteren qua moeilijkheid net iets boven hun actuele kennisniveau ligt. Dat
geldt in de vakliteratuur algemeen als een van de belangrijkste voorwaarden voor
taalverwerving. Helemaal oplosbaar is dit nauwelijks. Je kunt als bouwer nog zo proberen
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om de internetbronnen zo te kiezen dat je dit ideaal zoveel mogelijk benadert, het open
karakter van een Quest zal de leerling altijd de mogelijkheid laten om zelf op onderzoek
uit te gaan. Dan moet je vertrouwen op het oordeel van die leerling of op zijn motivatie
om die zelf gevonden, vaak te moeilijke bronnen te doorgronden. Maar verder moet je er
dus voortdurend bij zijn om ze bronnen af te raden of bij het begrijpen te helpen. (Het is
dus ook een illusie dat je als docent bij het gebruik van TalenQuests rustig in de
docentenkamer kunt gaan zitten. Wie het rustig wil hebben kan veel beter gewoon
klassikaal-frontaal blijven werken)
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Een tweede probleem is de aandacht voor vormaspecten en de correctheid daarvan. Uit
veel literatuur van de laatste jaren weten we dat leerlingen aangeboden grammaticaregels weliswaar niet gebruiken, maar dat aandacht voor, en af en toe wat oefenen met
vormaspecten wel degelijk indirect een substantiële bijdrage aan de groei van de
taalbeheersing levert. Het is buitengewoon lastig dat aspect goed in te bouwen zonder de
primaire oriëntering op de betekenis en de taak geweld aan te doen. Voor je het weet zit
je weer invuloefeningen te maken en is de levensechte taak waar het ooit om begonnen
was een er met de haren bijgesleepte schaamlap geworden. Daarmee gaat een flink stuk
van de meerwaarde van het werken met een TalenQuest dan weer verloren.
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Iets dergelijks, maar waarschijnlijk veel makkelijker op te lossen is de vocabulaireverwerving. In beide gevallen verdient het waarschijnlijk aanbeveling de leerlingen te laten
werken met een eigen woordjes- en regeldossier. Er blijken al veel docenten te zijn die in
plaats van het idioomboek gebruiken, leerlingen hun eigen woordjesverzamelingen te
laten aanleggen. Je kunt het zelfde doen met een “regelverzameling”. Je moet deze
extra’s dan wel telkens expliciet in elke TalenQuest opnemen. Zowel in de taak, als in de
beoordelingsrubric. (Iets in de trant van: Voeg als bijlage bij je product een lijst van de 30
woorden die je het nuttigst vond om te onthouden en een regel die je bleek te helpen om
de taak uit te voeren, samen met de zin of zinnen waarin ze voorkwamen.”). En je moet
regelmatig checken of ze deze kennis ook bijhouden. (Overhoren dus.)
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Het vierde probleem is de beoordeling. Het is niet goed mogelijk om voor het product van
een TalenQuest een cijfer te geven op grond van het aantal gemaakte fouten. Al was het
alleen al omdat een TalenQuest meestal een groepsproduct is. Waar het product dan wel
op beoordeeld wordt, moet beschreven zijn in een “rubric”. Dat is een soort specificatie
van de eisen die je aan het product stelt. Daarbij hoort dat leerlingen (en in dit geval wél
individueel) aangeven wat zij van het werken aan de TalenQuest hebben geleerd. Het is
aan te bevelen ze dat te laten ‘documenteren’. En de docent kan met de eisen die hij aan
die documentatie stelt weer sturen hoe belangrijk en serieus de leerlingen dit nemen. In
een TalenQuest is voor dit doel een onderdeel ‘evaluatie’ opgenomen. Dat moet je dan
dus heel serieus laten invullen. In scholen die in dit soort reflectie geen enkele traditie
hebben, vereist dit wel enige oefening en begeleiding. De resultaten van een TalenQuest
lenen zich wel weer heel goed voor opname in het Europees Taalportfolio
(www.europeestaalportfolio.nl). De checklist die daarin zit kan tevens heel goed gebruikt
worden om vorderingen in (functionele) taalbeheersing zichtbaar te maken en bij te
houden.
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Het lastigst is misschien wel het doeltaal-voertaalprobleem. Consequent de doeltaal
gebruiken scheelt ook bij het werken met TalenQuests meer dan een slok op een borrel.
Een halve fles komt dichter bij de realiteit. Maar, ….
− Ten eerste is het gebruik van de vreemde taal in de les in ons land absoluut geen
cultuur. Docenten noch leerlingen zijn eraan gewend. En in mijn ervaring vallen
beiden ondanks alle goede voornemens binnen de kortste keren terug op het
Nederlands, vooral als het om instructie of begeleiding gaat. Dat is bij ons kennelijk
heel diep ingeslepen.
− Als je er dan toch toe wilt overgaan is dit nog het makkelijkst te realiseren in een
klassikaal-frontale setting. Terwijl werken met TalenQuets zich juist hoofdzakelijk in
kleine groepjes afspeelt, met de docent als rondcirkelend taakmanager.

Om aan al deze dingen iets te doen en de kans op leeropbrengst van het werken aan
WebQuests zo groot mogelijk te maken is het TalenQuest-concept ontwikkeld
(www.talenquest.nl). Daarbij is geprobeerd om dat wat bekend is over taalverwerving zo
goed mogelijk in de WebQuest-idee in te bouwen. Om bestaande of nieuw ontwikkelde
TalenQuests op hun potentiële leerzaamheid te beoordelen is een ‘meetlat’ gemaakt. Die is
gebaseerd op het oorspronkelijke concept van de WebQuest-bedenker Bernie Dodge en
verder op een aantal tamelijk algemeen geaccepteerde principes uit de taalverwervingstheorie en een aantal kenmerken van een taakgerichte benadering. Op grond van deze
meetlat kan aan een TalenQuest een aantal “sterren” worden toegekend die een indicatie
geven van de geschatte leerzaamheid bij verstandige uitvoering. Ook de meetlat staat op
www.talenquest.nl.
Samenvattend:
TalenQuests kunnen een substantiële bijdrage leveren aan het verwerven van een vreemde
taal. Ze hebben daarbij vergeleken met de traditionele methoden een potentiële
meerwaarde. Dat geldt ook en met name voor de motivatie van de leerlingen. Het is soms
verbazingwekkend hoeveel leerlingen blijken te kunnen, hoe zeer ze zich daarvoor blijken in
te zetten en hoeveel ze daarvan leren. Maar:… van niet elke WebQuest kan effect worden
verwacht op taalverwerving. Het gebruik van TalenQuests is op zich ook geen garantie. Veel
hangt af van de manier waarop hij wordt uitgevoerd door de betreffende docent. Werken met
TalenQuests vraagt een andere manier van werken en naar je vak kijken. Met succes
TalenQuests gebruiken vraagt daarbij vaardigheid en een didactisch repertoire in
projectachtig, of toch op zijn minst taakgeoriënteerd werken. Dat wil zeggen: een goed
klassemanagement, slim “taakmanagement” (in groepjes werkende leerlingen goed “bij de
les” kunnen houden) en een goed inzicht in wat helpt en hindert bij toepassingsgerichte
vreemdetaalverwerving. Wie heilig gelooft in de heilzaamheid van eerst de regel goed
uitleggen, daarna stevig oefenen en ten slotte proberen daar iets van te laten toepassen, kan
er beter niet aan beginnen. Dat geldt ook voor wie bij het beoordelen en rapportcijfers alleen
maar kan denken in proefwerkcijfers. Dan draait het gegarandeerd op een teleurstelling uit.
Tegen deze achtergrond dringt zich de indruk op dat WebQuests nogal eens wat te
lichtvaardig worden ingevoerd. Anderzijds: voor wie toepassingsgericht wil werken, daarbij
goed weet wat hij doet, en vooral voor wie op zoek is naar ICT-gebruik met echte
meerwaarde, lijkt de TalenQuest een aanwinst met mogelijkheden. Voor het leerrendement
en als motivatiebevorderaar.
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