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1. Inleiding 

De Nederlandse Taalunie hecht grote waarde aan het uitbreiden en verbeteren 

van taal- en spraaktechnologie gericht op de Nederlandse taal, in Nederland en 

Vlaanderen. Hiertoe heeft zij het STEVIN-programma opgezet 

(www.taalunieversum.org/taal/technologie/stevin/). Als onderdeel daarvan wenst 

zij de bekendheid van taal- en spraaktechnologie, ook wel afgekort als TST, met 

name onder jongeren te vergroten. Dit moet enerzijds de kennis en het gebruik 

van taal- en spraaktechnologie doen toenemen en anderzijds meer studenten 

trekken naar TST-gerelateerde studies. Dit vooronderzoek is opgezet om na te 

gaan hoe groot de behoefte aan kennis over taal- en spraaktechnologie binnen 

het onderwijs is en op welke manier TST het beste onder de aandacht gebracht 

kan worden. Het onderzoek heeft zich gericht op leerkrachten in de bovenbouw 

van Havo/Vwo en leerkrachten derdegraads Algemeen Secundair Onderwijs, en 

op organisaties die betrokken zijn bij inhoud en aanbod van leermiddelen. 

Het onderzoek is geïnitieerd door de commissie Flankerend Beleid van het STEVIN 

project en gefinancierd door de Nederlandse Taalunie. Het onderzoek is 

uitgevoerd door Stichting Studio Taalwetenschap, onder de verantwoordelijkheid 

van dr. Karijn Helsloot. 

 

 

2. Methode 

Ten behoeve van het onderzoek is een website ontwikkeld die bereikt kan worden 

via http://www.studiotaalwetenschap.nl/tstopschool/. De site introduceert de 

taal- en spraaktechnologie, en bevat een vijftigtal vragen hieraan gerelateerd (zie 

bijlage A). De site is uitgezet onder leerkrachten. 

Daarnaast is contact opgenomen met mensen en instanties die ten aanzien van 

onderwijs en leermiddelenontwikkeling speciale deskundigheid hebben, zoals met 

educatieve uitgeverijen en leerplanontwikkelaars. 

Tenslotte is contact gelegd met instanties die politieke of ambtelijke 

verantwoordelijkheid dragen voor het voortgezet onderwijs, om na te gaan op 

welke wijze een introductie van taal- en spraaktechnologie in de bovenbouw van 

het voortgezet onderwijs gestalte kan krijgen. 

http://www.taalunieversum.org/taal/technologie/stevin/
http://www.studiotaalwetenschap.nl/tstopschool/
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3. Doelgroepen 

De primaire doelgroep ten behoeve waarvan het onderzoek is uitgevoerd betreft 

leerlingen uit de bovenbouw van Havo/Vwo in Nederland, en derdegraads 

leerlingen uit het ASO in Vlaanderen.  

 

Volgens het CBS waren er in het schooljaar 2004-2005 in Nederland iets meer 

dan 100.000 leerlingen in de klassen 5 en 6 van Havo/Vwo samen. De verdeling 

over de profielen is, afgerond, als volgt: 

Natuur en Techniek   9.000 

Natuur en Gezondheid  19.000 

Economie en Maatschappij  21.000 

Cultuur en Maatschappij  13.000 

Uit de gegevens is niet af te leiden welke profielen de resterende 38.000 

leerlingen hebben gekozen. 

 

In Vlaanderen waren er in het schooljaar 2004/2005 ongeveer 50.000 

derdegraads leerlingen (zie www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2004-

2005/jaarboek). Er zijn een groot aantal studierichtingen binnen het Vlaamse 

Algemeen Secundair Onderwijs. De meest gekozen richtingen zijn: 

Economie - moderne talen  10.000 

Wetenschappen - wiskunde  9.000 

Economie - wiskunde  4.500 

Humane wetenschappen  4.300 

Latijn - Wiskunde   4.200 

 

 

De website ‘TST op School’ (www.studiotaalwetenschap.nl/tstopschool) is 

verstuurd naar een tiental webcommunities gericht op leerkrachten in Nederland 

en Vlaanderen. Ongeveer 10.000 leerkrachten hebben toegang tot deze 

communities. 

 

In Vlaanderen zijn via www.lerarenforum.be, de Vereniging Wiskundeleraren in 

Vlaanderen en Het Schoolvak Nederlands leerkrachten gevraagd mee te doen. 

In Nederland zijn via Kennisnet, de communities Engels, Frans, Duits, Nederlands 

en Natuurkunde, en via de mailinglijst van leraren Informatica, leerkrachten 

benaderd. 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2004-2005/jaarboek
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2004-2005/jaarboek
http://www.studiotaalwetenschap.nl/tstopschool
http://www.lerarenforum.be/
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Naast de informatie van leerkrachten is informatie verzameld middels gesprekken 

met instellingen die direct betrokken zijn bij het VO/ASO. Binnen Nederland zijn 

dat: 

 de SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) 

 de CEVO (Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, 

vmbo) 

 de CED groep (Centrum Educatieve Dienstverlening Rotterdam) 

 Uitgeverij Thieme- Meulenhoff 

 Uitgeverij Malmberg 

 de Vereniging Science Centra NL/Nemo 

 het INL (Instituut voor Nederlandse Lexicologie) 

 Kennislink 

 APS (doorverwezen naar SLO) 

 de Onderwijsraad (doorverwezen naar CEVO/SLO) 

 ICT op school 

 FNB, lectuur en informatie voor mensen met een leeshandicap 

 

Binnen Vlaanderen: 

 het Departement Onderwijs; www.ond.vlaanderen.be 

 Dienst voor Onderwijsontwikkeling 

 Uitgeverij Wolters Plantyn 

 Uitgeverij Van In 

 Technopolis Mechelen (indirect via penvoerder Vereniging Science Centra) 

 WIN (www.wetenschapsinformatienetwerk.be) 

 Klasse (www.klasse.be) 

 VVM (Vereniging Vlaamse Moedertaaldidactici) 

 VVL (Vereniging Vlaamse Leerkrachten) 

 Centrum voor Taal en Onderwijs, Leuven 

 De onderwijskoepels in Vlaanderen, te weten: 

- Katholiek onderwijs (de heer P. Wille, secretaris-generaal) 

- Gemeenschapsonderwijs (Mevr. L. Stroobants, hoofd begeleidingsdienst) 

- Onderwijs steden en gemeenten (de heer W. Vanhaeren, hoofd 

pedagogische ondersteuning) 

- Onderwijs provincies (Mevr. Maggy Dekens, pedagogisch begeleider). 

 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/
http://www.wetenschapsinformatienetwerk.be/
http://www.klasse.be/
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4. Resultaten 

Samenvattend, de verkregen reacties, via vragenformulier en 

(telefoon)gesprekken, tonen een ruime belangstelling aan voor het onderwerp 

taal- en spraaktechnologie. Tegelijkertijd tonen zij echter een grote onbekendheid 

aan met het terrein. Het verspreiden van de website heeft dienaangaande een 

waardevolle functie gehad, en zal deze functie ook kunnen blijven vervullen in de 

toekomst.  

 

De steeds toenemende rol van de TST in onze maatschappij wordt gezien als 

belangrijke drijfveer het onderwijs ermee kennis te laten maken. Zowel 

leerkrachten als onderwijsontwikkelaars en beleidsmakers zien in het algemeen 

de noodzaak (meer) aandacht te gaan besteden aan de TST.  

 

Binnen het taalonderwijs worden sporadisch reeds TST hulpmiddelen ingezet. 

Onbekendheid echter met het aanbod lijkt tot een weinig systematische aanpak 

te leiden. Er is behoefte aan adequate voorlichting, bijvoorbeeld in de vorm van 

gastcolleges of via elektronische of gedrukte informatieverstrekking. 

Taalafdelingen van educatieve uitgeverijen voorzien van relevante informatie lijkt 

tevens van groot nut. 

 

Tot slot, de rol van de TST is regelmatig genoemd ten aanzien van 

onderwijsondersteuning bij leerlingen met leer- of ontwikkelingsproblemen. 

 

In het hiernavolgende worden de resultaten verder uitgewerkt. 

 

Het vragenformulier op de website is door 64 respondenten, 14 uit Vlaanderen en 

50 uit Nederland, ingevuld en teruggestuurd. De groep respondenten heeft de 

volgende onderwijsachtergronden: 

Taal     35 (17 Engels, 9 Frans, 6 Ned, rest gemengd) 

Natuur&Techniek 17 (9 Natuurkunde, 6 Informatica (+), 1 Wiskunde, 1 

Techniek) 

Beide     6 (informatica + taal) 

Directie   2 

Onbekend/nvt   4 

 

De teruggestuurde vragenformulieren zijn verwerkt in een Excelbestand. Om 

redenen van privacy wordt het Excelbestand niet openbaar gemaakt. De leden 
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van de Commissie Flankerend Beleid hebben echter toegang gekregen tot de 

gegevens. 

 

 

a. Behoefte materiaal 

Op de vraag of men het noodzakelijk acht dat toegesneden lesmateriaal wordt 

ontwikkeld reageert meer dan de helft van de respondenten met ‘ja’, een derde 

met ‘nee’, en de rest met ‘niet van toepassing’. ‘Nee’ houdt lang niet altijd een 

afwijzing in, maar heeft een van de volgende betekenissen (i) het wordt niet als 

noodzakelijk gezien voor het eigen vakgebied, maar wel voor een ander 

vakgebied, (ii) de gepresenteerde onderwerpen worden te moeilijk geacht voor 

het onderwijsniveau, of (iii) ontwikkeling wordt niet noodzakelijk geacht, maar 

wel als nuttig beschouwd. 

De aanvullende reacties geven een beeld van de behoefte. Een selectie ervan: 

- Er is zeker nood aan duidelijk uitgebouwd lesmateriaal, anders is het zoals 

met vele innovaties in het onderwijs: alles hangt af van de bereidheid en 

deskundigheid ter zake van de individuele leerkracht die met eigen 

middelen zelf alles moet uitdokteren. 

- Goedwerkende software is voldoende om de leerlingen mee te laten 

werken 

- Deze onderwerpen zullen alleen echt aan de orde komen als er bruikbaar 

lesmateriaal is. Als docenten zullen we dit niet ontwikkelen. 

- Theorie is nuttig als het om te zetten is in de praktijk: dat kan nu. 

leerlingen kunnen individueler aan de slag. leerlingen kunnen op eigen 

tempo werken. de docent is minder noodzakelijk. veel zaken zijn ook thuis 

uitvoerbaar 

- Zoals eerder gezegd is het droevig gesteld met beschikbaar materiaal, ik 

ben altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden en dit sluit aan bij de 

belevingswereld van jongeren. 

- TST heeft alleen nut, en krijgt alleen ruimte, als het onderdeel uit kan 

maken van het lespakket. Elke extra, dat geldt niet alleen voor TST, is ten 

dode opgeschreven wegens eeuwig tijdgebrek. dus een methode TST voor 

5/6 vwo. 

- Misschien is het belangrijk dat in een vakoverschrijdend 

opleidingsonderdeel media, allerlei echte zoekopdrachten uit de taal- en 

zaakvakken worden geïntegreerd. Giet je dit in apart lesmateriaal, dan 

gaan leerlingen dit weer beschouwen als een 'vak' i.p.v. als een nuttige 

batterij van hulpmiddelen. 
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- Ondersteuning van de standaardleerstof; goede context van de concepten 

uit de trillingstheorie 

- Als onderdeel binnen natuurkunde kan ik er zelf wel iets van maken om 

daarmee een onderwerp als geluid wat diepgaander en interessanter aan 

te bieden. Als module binnen het Bèta-vak (40 tot 80 uren) moet er wel 

een goed lespakket ontwikkeld worden. 

- Zonder toegesneden lesmateriaal is het een beetje stuurloos zoeken, de 

programma's zelf zijn vaak te algemeen voor een natuurkundige opdracht. 

- Leerlingen van het vo hebben i.h.a. een beperkte bagage op dit specifieke 

terrein van spraaktechnologie. Er zijn hier heel veel deelgebieden voor 

nodig zoals analoog-digitaal conversie, digitale bestanden herkennen, 

taalherkenning (lettergrepen enz.) zodat het behoorlijk ingewikkeld is. Als 

afsluitende opdracht kan dit onderwerp wel zijn nut hebben. 

 

 

b. Voor welke vakken? 

De website ‘TST op School’ bevat informatie en voorbeelden voor zowel de natuur 

& techniekvakken als de taalvakken. Leerkrachten van deze beide 

onderwijsrichtingen zijn ook benaderd en gevraagd mee te doen. In aanvulling op 

de verkregen respons, dienen de positieve reacties in beschouwing genomen te 

worden die Arjan van Hessen heeft ingebracht naar aanleiding van zijn 

presentatie van de TST aan leerkrachten Informatica (CODI) in maart 2005. 

 

Binnen het taalonderwijs worden de volgende vakken en deelgebieden genoemd 

als geschikt om de TST te gebruiken: 

 Nederlands, Frans, Engels, Moderne Vreemde Talen 

 Spreek-, schrijf- en luistervaardigheid, uitspraak, literatuur en 

taalbeschouwing 

 

Binnen het natuur- & techniekonderwijs worden de volgende vakken en 

deelgebieden genoemd: 

 Informatica, Natuurkunde, Biologie, Natuur, Leven & Technologie 

 Automatisering, Geluid en Frequentiespectra, Informatie en 

Communicatiekunde 
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c. In welke vorm? 

Om een beeld te krijgen van de manieren waarop de TST onder de aandacht 

gebracht kan worden zijn twee vragen voorgelegd: 

 

1. Indien lesmateriaal wordt ontwikkeld, in welke vorm ziet u dat dan het liefst? U 

kunt alle mogelijkheden aanvinken. 

 VIA INTERNET OP EEN SPECIALE ONDERWIJSSITE 

 IN BOEKVORM 

 IN KORTE GEDRUKTE LESBRIEVEN 

 OP CD-ROM 

 ANDERS, NL. (VUL HIERONDER IN) 

 

2. Er zijn verschillende manieren waarop de taal- en spraaktechnologie onder de 

aandacht van de leerlingen kan worden gebracht. Wilt u aangeven welke 

manieren u geschikt acht? U kunt alle mogelijkheden aanvinken. 

 VOORLICHTINGSDAGEN 

 (SNUFFEL)STAGES BIJ EEN TST-INSTELLING 

 GASTCOLLEGES OP SCHOOL DOOR TST-DESKUNDIGEN 

 BUITENSCHOOLSE TECHNIEKKAMPEN 

 ACTIVITEITEN IN NATUUR- EN TECHNIEKMUSEA 

 ONDERSTEUNING BIJ (PROFIEL)WERKSTUKKEN 

 ANDERS, NL. (VUL HIERONDER IN) 

 

Bij de eerste vraag heeft ‘Via internet op een speciale onderwijssite’ duidelijk de 

voorkeur. ‘Op cd-rom’ wordt ook vaak aangevinkt. En de ‘korte gedrukte lesbrief’ 

blijft, als aanvulling op een website, gewenst. 

 

Een paar reacties: 

 Maak het materiaal geschikt voor gebruik in een computerlokaal of een 

Open Leer Centrum. 

 [Via internet] kan het onderwijsmateriaal up-to-date blijven. Lesbrieven 

op papier blijken in de praktijk toch het best te werken. 

 Ik heb voor een hele klas slechts de beschikking over 5 computers, er zal 

dus ook op een andere manier aan opdrachten gewerkt moeten kunnen 

worden. 

 Spullen [computers] zat, nou de programma’s nog. 

 Het werken met geluid via de computer is in de klas meestal niet mogelijk. 
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Bij de tweede vraag liggen de voorkeuren, geordend van hoog naar laag, als 

volgt: 

 

1. ONDERSTEUNING BIJ (PROFIEL)WERKSTUKKEN 

2. GASTCOLLEGES OP SCHOOL DOOR TST-DESKUNDIGEN 

3. (SNUFFEL)STAGES BIJ EEN TST-INSTELLING 

4. ACTIVITEITEN IN NATUUR- EN TECHNIEKMUSEA 

5. VOORLICHTINGSDAGEN 

6. BUITENSCHOOLSE TECHNIEKKAMPEN 

 

De TST laat zich makkelijk relateren aan het verplichte profielwerkstuk: leerlingen 

zoeken een nieuw en uitdagend onderwerp, en moeten zelf op zoek gaan. 

Gestructureerde ondersteuning op dit gebied spreekt de leerkrachten aan. 

 

Opvallend is ook de belangstelling voor gastcolleges op school: TST-

wetenschappers en -ontwikkelaars die op school informatie en demonstraties 

komen geven. Via gastcolleges blijft ook de leerkracht op de hoogte, maar hoeft 

deze zich niet helemaal in de materie in te werken. Vanuit de Universiteit Twente 

zijn op een aantal scholen van dit soort gastcolleges gegeven over de TST. 

Organisatorisch zijn universiteiten er echter niet op toegerust deze vorm van 

informatieverstrekking aan het VO te leveren. Van de leerkrachten uit Vlaanderen 

spreken 8 van de 12 hun voorkeur uit voor gastcolleges op school. 

 

In dezelfde lijn als de gastcolleges, liggen de zogenaamde snuffelstages: 

leerlingen zonder taakopdracht kennis laten maken in een TST bedrijf/organisatie. 

Snuffelstages zijn meestal van korte duur (van een dag tot een week), en worden 

in de regel aangeboden voor leerlingen in het lager beroepsonderwijs (VMBO) of 

voor studenten. 

 

Activiteiten in natuur- en techniekmusea (science centra) zijn aantrekkelijk voor 

met name leerlingen uit de onderbouw en middenbouw, van 12 tot 16 jaar. 

 

 

d. Bestaande software 

Op de site TST op School worden twee bestaande softwareprogramma’s 

gepresenteerd, te weten de Oxford Spellchecker & Dictionary, door Polderland 

voor de Nederlandstalige markt aangepast, en het programma door Artec 
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Electronics en de Universiteit van Brussel ontwikkeld, dat de uitspraaksnelheid 

van teksten kan reguleren. De vragen die daarbij werden gesteld zijn: 

 

29 Acht u informatie over producten als hierboven gepresenteerd nuttig voor uw 

onderwijspraktijk? 

30 Maakt u graag gebruik van kant-en-klare softwareproducten als hierboven 

gepresenteerd? 

31 Wilt u demo's ontvangen van vergelijkbare softwareproducten? 

32 Geeft u een toelichting, alstublieft. 

 

Tweederde van de respondenten geeft aan informatie over producten als 

gepresenteerd nuttig te vinden. Eenderde slechts maakt gebruik van dergelijke 

kant-en-klare producten. Meer dan de helft wenst demo’s te ontvangen van deze 

of vergelijkbare producten. 

 

Een aantal toelichtingen ter verheldering: 

- Nuttig voor NT2-leerders die bv. een nieuwsuitzending beter willen 

begrijpen door ze trager te laten afspelen. 

- Ben zeer benieuwd naar laatste ontwikkelingen 

- Vooral de Oxford Dictionary toepassing spreekt mij aan, vooral vanwege 

de verwijzingen naar phrases en de achtergronden van woorden. 

- Eindelijk eens iets praktisch, nuttigs, direct toepasbaars in de klas. Stuur 

maar op of waar is het te koop? 

- Er is altijd chronisch tekort aan goed luistermateriaal om te oefenen. Ik 

zou graag willen beoordelen wat de gebruikskwaliteit is van het product. 

- Het zou duidelijker moeten zijn wat deze producten toe zouden kunnen 

voegen. 

- Het is voor mij alleen nuttig voor leerlingen die problemen hebben met 

lezen. 

- Het is allemaal sterk afhankelijk van de prijs. Mijn school heeft niet zoveel 

geld. 

- Ik ben zelf niet werkzaam in het onderwijs, maar het kan als 

ondersteuning bij de leermiddelen die wij maken wel toegevoegde waarde 

bieden aan onze gebruikers; de docenten. 

- De technische uitrusting en het budget voor didactisch materiaal van de 

school laten jammer genoeg het gebruik van de voorgestelde producten 

niet toe. 
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e. Aansluiting regulier onderwijs 

De aansluiting op het reguliere onderwijs is een ingewikkeld punt en vergt een 

degelijke analyse van de kerndoelen/eindtermen in relatie tot de mogelijke 

invullingen.  

In Nederland wordt per augustus 2007 de vernieuwde tweede fase ingevoerd. Dit 

is gunstig ten aanzien van het inbrengen van nieuwe onderwijsthema’s en 

onderwijsmateriaal. De kerndoelen liggen inmiddels vast. In opdracht van het 

ministerie van OCW schrijft de SLO de handreikingen voor de vakleerkrachten. 

Feitelijk wordt de invulling van een vak in grote mate bepaald door dit soort 

indicaties van overkoepelende onderwijsorganisaties, en door de educatieve 

uitgeverijen. Uiteindelijk zijn het de scholen, c.q. de leerkrachten zelf, die een 

keuze maken uit het aanbod. 

 

De eindtermen in Vlaanderen zijn net als de kerndoelen in Nederland slechts 

globaal van aard. De grote onderwijskoepels (VSKO, Het 

Gemeenschapsonderwijs, OVSG, POV) bepalen de inhoudelijke invulling. 

 

Het doen integreren van nieuwe lesstof in het reguliere onderwijsprogramma kost 

in principe jaren: de snelheid echter waarmee de TST zich een plaats verovert in 

de maatschappij, begunstigt de mogelijkheid tot een snelle integratie in het 

onderwijs.  

Voor de Nederlandse examenprogramma’s en handreikingen per vak, zoals 

opgesteld door de SLO, verwijzen wij naar www.slo.nl/vo/themas/00002/00005/, 

voor de Vlaamse eindtermen naar 

www.ond.vlaanderen.be/dvo/secundair/3degraad/index.htm. 

 

 

http://www.slo.nl/vo/themas/00002/00005/
http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/secundair/3degraad/index.htm


Stichting Studio Taalwetenschap 13 
www.studiotaalwetenschap.nl 

5. Verslag Vlaanderen 

Het onderzoek in Vlaanderen heeft tot de volgende concrete resultaten geleid. 

- Uitgeverij Wolters Plantyn, in de persoon van Marc de Vijver 

(marc.devijver@woltersplantyn.be), heeft laten weten mee te willen 

werken aan de ontwikkeling van lesmateriaal voor Vlaanderen. In een 

telefoongesprek met de heer De Vijver is met name het aanbieden van 

lesmateriaal via internet als interessant bestempeld. Aansluiting met het 

eventueel te ontwikkelen lesmateriaal voor de Nederlandse markt is een 

optie die met Wolters Plantyn is besproken. 

- Twee leerkrachten uit Vlaanderen hebben aangegeven betrokken te willen 

zijn bij eventuele ontwikkeling, te weten leerkracht Frans en Spaans, 

Christina du Pont, van het Kardinaal van Roey Instituut, te Vorselaar, en 

leerkracht taalbeheersing en spreekvaardigheid, Tinne van Rooy, van de 

Katholieke Hogeschool Kempen, te Vorselaar. 

- Van de twaalf leerkrachten uit Vlaanderen die het vragenformulier hebben 

teruggestuurd, zijn er acht die belangstelling hebben voor gastcolleges op 

school. Allen laten weten dat wanneer lesmateriaal aangeboden wordt dit 

het beste via een speciale internetsite kan gaan, aangevuld eventueel met 

cd-roms. 

- De slotopmerking van een leerkracht: “Een zeer boeiend onderwerp dat 

mij persoonlijk erg aanspreekt en waarvan ik niet wist dat de technologie 

al zover ontwikkeld was.Vermits de jongeren de toekomst van morgen zijn 

is aanbieden van dit soort technologie op school essentieel. Dit soort 

onderwerpen prikkelt hun nieuwsgierigheid en laat zien dat (in mijn geval) 

Frans geen saai vak is!” 

- Een andere leerkracht meldt: [Met betrekking tot TST lesmateriaal:] 

Praktijkgericht en drempelverlagend; integreren in het curriculum om het 

curriculum niet te verzwaren. 

- De heer Geert Schelstraete van het Ministerie van Onderwijs in Vlaanderen 

heeft in een telefonisch gesprek laten weten dat het ministerie bezig is 

met een taalbeleidsnota, die in het najaar klaar moet zijn. De TST zou in 

deze nota meegenomen dienen te worden. Stichting Studio 

Taalwetenschap heeft vervolgens hierover gesproken met mevrouw Nicole 

Raes van de Dienst Onderwijsontwikkeling van het Ministerie van 

Onderwijs (nicole.raes@ond.vlaanderen.be). Zij heeft in een e-mail van 26 

april j.l. nog bevestigd het onderwerp bij de besprekingen over het 

taalbeleid op te voeren. 

mailto:marc.devijver@woltersplantyn.be
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- Via Nicole Raes zijn ook de namen van te benaderen personen bij de 

onderwijskoepels verkregen, zoals vermeld onder paragraaf 3. 

- Het dient aanbeveling het contact met de onderwijskoepels verder vorm te 

geven, en om de Dienst Onderwijsontwikkeling op de hoogte te houden 

van de besluiten van STEVIN/NTU ten aanzien van TST op School. 
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6. Aanbevelingen tot vervolgstappen 

Op donderdag 13 april is aan de commissie Flankerend Beleid van STEVIN een 

presentatie gegeven van de resultaten van het onderzoek, met de volgende 

conclusies en aanbevelingen: 

 

1. Ja, breng de TST op school. Voor zowel de taalvakken als de 

natuur&techniekvakken. 

2. Gebruik verschillende middelen: 

a. Via een internetsite een pakket met info en opdrachten voor talen 

en N&T vakken; korte lesbrieven om uit te printen of te bestellen. 

b. Gastcolleges op school 

c. Presentatie van TST toepassingen in Science Centra 

3. Suggesties voor en begeleiding bij profielwerkstukken. Kan onderdeel zijn 

van de website; kan ook via Kennislink. 

4. Formeer een expertisegroep met deskundigen uit TST onderzoek, 

educatieve uitgeverij, musea/science centra, onderwijsbeleid, 

bedrijfsleven, leerkrachten. 

5. Ontwikkeling VL en NL zoveel mogelijk laten samenvallen. 

 

De ontmoeting met de SLO op 21 april werd aangekondigd, en ter vergadering is 

besloten dat Arjan van Hessen namens de commissie het gesprek zou bijwonen.  

 

Naar aanleiding van het marktonderzoek, de gesprekken die met instanties zijn 

gevoerd, en naar aanleiding van de bespreking met de Commissie Flankerend 

Beleid op 13 april, zijn vijf activiteiten naar voren gekomen als zinvol en gewenst. 

Het gaat om a) onderwijsmodules TST, b) voorlichting aan educatieve 

uitgeverijen, c) gastcolleges, d) toepassingen in Science Centra en e) TST 

ondersteuning bij taal-, spraak- en leerproblemen. Deze vijf activiteiten worden 

hieronder toegelicht. 

 

 

a. Onderwijsmodules TST 

Op 21 april j.l. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen vier vertegenwoordigers 

van de SLO en Arjan van Hessen (commissie  Flankerend Beleid STEVIN) en 

Karijn Helsloot. De SLO vertegenwoordigers waren: 

Hetty Mulder, programmamanager Tweede Fase; 

Victor Schmidt, deskundige op het gebied van het examenprogramma 

Informatica in de bovenbouw havo/vwo; 
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Ries Kock, verantwoordelijk voor de informatica Olympiade en zeer 

deskundig op technologisch gebied; 

Jos Canton, deskundig op het gebied van de examenprogramma's moderne 

vreemde talen en thuis in digitale hulpmiddelen. 

 

De SLO had de website bekeken, toonde zich zeer geïnteresseerd in het 

onderwerp en gaf aan dat er ruimte is, met name binnen de vakken Informatica 

en NL&T, voor additioneel lesmateriaal. De vraag vanuit scholen naar TST 

toepassingen voor bijvoorbeeld dyslectische leerlingen werd ook nadrukkelijk naar 

voren gebracht. 

De SLO maakte duidelijk dat zij ondersteuning kan bieden bij de ontwikkeling van 

onderwijsmodules TST. De kennis bij de SLO ten aanzien van de eindtermen van 

het onderwijs en van de opbouw van onderwijsmodules, en de aanwezige 

expertise op het gebied van de inhoud van de onderwijsvakken waar de TST 

betrekking op heeft, maakt deze organisatie tot de meest voor de hand liggende 

om samenwerking mee aan te gaan. Om gebruik te kunnen maken van de door 

OCW gesubsidieerde inbreng van de SLO, de zogenaamde ‘veldaanvragen’, 

diende echter voor 1 mei 2006 een aanvraag ingediend te worden. Deze 

veldaanvraag is, nadat Arjan van Hessen de commissie Flankerend Beleid heeft 

geïnformeerd, daadwerkelijk opgesteld en ingediend. De aanvraag is toegevoegd 

als bijlage B. 

 

De aanvraag betreft de ontwikkeling van een aantal onderwijsmodules met 

docentenhandleiding, via internet aan te bieden, waarbij stof voor de vakken 

Informatica en NL&T (Natuur, Leven & Technologie), en voor de talenvakken 

wordt aangeboden. Ook onderwerpen en begeleidende informatie voor 

profielwerkstukken worden hierin opgenomen. 

 

Naast de SLO, hebben ook twee leerkrachten en hun schoolleidingen ingestemd 

met medewerking bij de ontwikkeling van de modules en het uittesten ervan op 

school. Het betreffen de Informaticaleerkrachten dr. Marijke Loots, van het St. 

Bonifatius College uit Utrecht, en dr. Albert Stoop, van de Trevianum 

Scholengroep uit Sittard. Beide docenten hebben ook een sterke taalachtergrond. 

Albert Stoop is tevens docent Nederlands. Deze inbreng vanuit het VWO 

onderwijsveld zelf, wordt aangevuld door inbreng uit het HBO onderwijs, ter 

weten door dr. Ton Ammerlaan, taalkundige en docent Nederlands, Engels en ICT 

aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Alledrie de docenten hadden via het 
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marktonderzoek aangegeven betrokken te willen zijn bij een eventuele 

ontwikkeling van lesmateriaal. 

 

De SLO heeft inmiddels laten weten de veldaanvraag te honoreren. Dit betekent 

dat in oktober 2006 de partijen bij elkaar komen om het plan uit te werken. De 

uitvoering gaat vervolgens van start in januari 2007.  

 

De daadwerkelijke uitvoering van het project hangt echter af van de goedkeuring 

van de Commissie Flankerend Beleid en van het algemeen bestuur van STEVIN. 

Een begroting met de kosten voor personele inzet en technische uitvoering dient 

opgesteld en goedgekeurd te worden. Uitvoering lijkt mogelijk als vanuit STEVIN 

de kosten worden gedekt die buiten de SLO en de scholen vallen. 

 

Een bedrag van €100.000,- lijkt nodig: 50.000 voor personele inzet en 

organisatie, en 50.000 voor de techniek en vormgeving van de website. 

 

De SLO richt zich op het onderwijsveld in Nederland. De onderwijsmodules zijn 

dan ook bedoeld voor het Nederlandse onderwijs. Het ligt echter voor de hand om 

de mogelijkheid aan te grijpen de modules zo aan te passen dat zij ook voor het 

Vlaamse onderwijs geschikt zullen zijn. Er ontstaan dan twee versies met een 

overeenkomstige inhoudelijke basis. 

Via het marktonderzoek hebben leerkrachten in Vlaanderen aangegeven 

betrokken te willen zijn bij ontwikkeling van lesmateriaal. Deze leerkrachten 

kunnen hiertoe benaderd worden. Tevens is het van belang de Dienst voor 

Onderwijsontwikkeling en de afzonderlijke Onderwijskoepels in Vlaanderen hierbij 

te betrekken. 

 

In de SLO veldaanvraag wordt de formering van een expertgroep aangekondigd. 

Deze expertgroep kan wisselend van samenstelling zijn. De doelstelling is zoveel 

mogelijk relevante TST informatie voor het onderwijs te verzamelen via deze 

groep. De experts zijn TST wetenschappers werkzaam aan universiteiten en bij 

bedrijven uit Nederland en Vlaanderen. 

 

 

b. Voorlichting educatieve uitgeverijen 

Educatieve uitgeverijen zijn drukdoende de mogelijkheden te exploreren om 

onderwijsmateriaal via internet aan te bieden. TST leent zich hier bij uitstek toe. 

Voor taalonderwijsmethodes Nederlands en Moderne Vreemde Talen worden lees-
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, luister- en spreekvaardigheidsoefeningen gemaakt. Toch hebben veel 

leerkrachten taal via de vragenlijst van het marktonderzoek aangegeven veel 

meer behoefte te hebben aan ondersteunend materiaal voor met name spreek- 

en luistervaardigheid. De uitgeverijen zelf geven aan behoefte te hebben aan 

voorlichting over de mogelijkheden en ontwikkelingen die de TST biedt ten 

aanzien van het taalonderwijs. Het lijkt daarom zinvol een bijeenkomst te 

organiseren waarbij het aanbod vanuit de TST-markt en de vraag van de 

educatieve uitgeverijen samenkomen. De focus moet dan liggen op demonstraties 

van bestaande software enerzijds, en ontwikkelmogelijkheden anderzijds. Wellicht 

kan samen met de GEU (Gemeenschappelijke Educatieve Uitgeverijen) zo’n 

bijeenkomst georganiseerd worden. 

 

 

c. Gastcolleges 

Als vermeld in 4c. is via de vragenlijst van het marktonderzoek de belangstelling 

voor gastcolleges op school naar voren gekomen. De gastcolleges worden 

verzorgd door TST deskundigen die werkzaam zijn aan universiteiten of 

onderzoeksinstellingen en die buiten hun reguliere werk aan kennisverspreiding 

willen doen. De universiteiten zelf zijn in de regel niet direct actief op dit gebied. 

Indien STEVIN deze vorm van kennisverspreiding aantrekkelijk acht, dan zouden 

de volgende stappen genomen kunnen worden: 

- een lijst maken van TST deskundigen die gastcolleges willen geven 

- korte beschrijvingen verzamelen van de onderwerpen 

- de regionale reikwijdte vaststellen waarbinnen de deskundige zich wil 

verplaatsen 

- een marketingplan opstellen met de wijze waarop scholen benaderd 

worden, het aanbod aan de scholen, en de kosten voor de scholen, en de 

onkostenvergoeding voor de sprekers 

 

Stichting Studio Taalwetenschap heeft vijf jaar geleden een databank ingericht 

met als doel taalwetenschappers de gelegenheid te geven actief aan 

kennisverspreiding te doen buiten hun eigenlijke werkterrein. De 

taalwetenschappers die zich hebben ingeschreven, middels een vragenlijst, zijn 

opgenomen in de Databank Taalwetenschap. De Databank bevat echter 

nauwelijks informatie over taal- en spraaktechnologen. De Databank kan wel als 

voorbeeld dienen, en kan ook uitgebreid worden met taal- en spraaktechnologen. 
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Het opzetten van de activiteit ‘Gastcolleges TST op School’ vraagt om een 

ontwikkelplan en om een instantie die de logistieke verantwoordelijkheid zal 

dragen. Voor het opzetten zal een bedrag van ongeveer 15.000 euro nodig zijn. 

Uiteindelijk moet het streven zijn dat de activiteit zichzelf financiert: bijvoorbeeld, 

de school betaalt een beperkt bedrag voor de logistieke organisatie en de 

universiteit investeert in de kennisverspreiding via het beschikbaar stellen van de 

spreker en een reis- of onkostenvergoeding. 

 

 

d. Objecten in Science Centra 

Stichting Studio Taalwetenschap heeft gesproken met mevrouw Eva Kohl, de 

secretaris van de Vereniging van Science Centra. In deze VSC zijn ongeveer 15 

instellingen uit Nederland en Vlaanderen verenigd. Science Centra als Nemo te 

Amsterdam en Technoplis te Mechelen ontvangen grote aantallen leerlingen, met 

name uit de onderbouw en middenbouw van het voortgezet onderwijs. Via deze 

centra leerlingen kennis laten nemen van de TST is een aantrekkelijke weg. In 

september 2006 vindt een vergadering van de VSC plaats waarbij de TST zich kan 

komen presenteren. Naar aanleiding daarvan kan een plan worden gemaakt om 

interactieve objecten te ontwikkelen met TST toepassingen. In het huidige 

stadium is het te vroeg een begrotings- en financieringsplan op te stellen 

hiervoor. 

 

 

e. TST ondersteuning bij taal-, spraak- en leerproblemen 

Ondanks het feit dat het marktonderzoek zich primair richtte op de introductie 

van de TST als studieobject binnen het voortgezet/secundair onderwijs, werd zeer 

regelmatig door de leerkrachten aangegeven dat zij TST ondersteuning wensen of 

nodig achten voor leerlingen met taal-, spraak- of leerproblemen. In het bijzonder 

werd de toenemende behoefte aan ondersteuning voor leerlingen met dyslexie 

genoemd. De SLO benadrukte ook deze groeiende vraag. 

Stichting Studio Taalwetenschap heeft gesproken met Vincent de Jong van FNB. 

FNB is een landelijke organisatie die lectuur en informatie voor mensen met een 

leeshandicap aanbiedt. Het aandachtsgebied van de FNB verschuift steeds meer 

van de visueel gehandicapte naar de dyslecticus. De FNB heeft aangegeven 

betrokken te willen zijn bij projecten of activiteiten vanuit de TST ten behoeve 

van dyslectici. 

Het advies is om scholen en leerkrachten zo direct mogelijk op de hoogte te 

stellen van de reeds ontwikkelde soft- en hardware voor leerlingen met dyslexie 
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en andere leerproblemen. Een start kan zijn een onafhankelijk overzicht van 

gebruiksmiddelen, kosten en contactadressen. Ook kunnen via 

onderwijsbegeleidingsdiensten voorlichtingsbijeenkomsten voor leerkrachten 

worden aangeboden waarbij de ondersteunende TST toepassingen worden 

gepresenteerd. 
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Bijlage A 

Overzicht van de vragen 

1 Naam 

2 Naam instelling 

3 Plaats/land 

4 e-mail 

5 www 

6 Telefoonnummer 

7 Met welke type school heeft u te maken? 

8 U doceert/werkt op het gebied van (vul indien van toepassing naam schoolvak in) 

9 Wat is uw relatie met het onderwijs? 

10 Kunnen wij u eventueel persoonlijk benaderen ten behoeve van het onderzoek?  

11 Zo ja, via welke weg? 

12 Hoe groot is uw affiniteit met de taal- en spraaktechnologie? (1=klein, 7=groot) 

13 Hoeveel gebruik maakt u van TST toepassingen? (1=weinig, 7=veel) 

 HIER BEGINNEN DE TEKST NAAR SPRAAK VRAGEN 

14 Behandelt u (onderdelen van) deze raakvlakken met tekst-naar-spraak binnen uw 

lessen?  

15 Maakt u gebruik van lesmateriaal waarin bovengenoemde raakvlakken worden 

behandeld?  

16 Ziet u zelf andere raakvlakken met uw schoolvak?  

17 Geeft u een toelichting, alstublieft. 

 HIER BEGINNEN DE CORPUSVRAGEN 

18 Ziet u in uw lessen toepassingsmogelijkheden voor corpora?  

19 Zoudt u belangstelling hebben in lesmateriaal over corpora? 

20 Geeft u een toelichting, alstublieft. 

 HIER BEGINNEN DE AUTOMATISCH VERTALENVRAGEN 

21 Maakt u gebruik van automatisch vertalen binnen uw onderwijs? 

22 Ziet u mogelijkheden om automatische vertalen te integreren in het onderwijs? 

23 Bent u geïnteresseerd in lesmateriaal over automatisch vertalen? 

24 Geeft u een toelichting, alstublieft. 

 HIER BEGINNEN DE SPRAAKHERKENNINGSVRAGEN 

25 Acht u een spraakherkenningsopdracht als hierboven geïllustreerd bruikbaar voor 

uw leerlingen? 

26 Hoe geschikt acht u de hierboven gestelde vragen voor uw leerlingen?(1=niet, 

7=zeer) 

27 Geeft u een toelichting, alstublieft. 

28 Heeft u zelf lessuggesties met betrekking tot spraakherkenning? 
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 HIER BEGINNEN DE SOFTWARE VOORBEELDENVRAGEN 

29 Acht u informatie over producten als hierboven gepresenteerd nuttig voor uw 

onderwijspraktijk? 

30 Maakt u graag gebruik van kant-en-klare softwareproducten als hierboven 

gepresenteerd? 

31 Wilt u demo's ontvangen van vergelijkbare softwareproducten? 

32 Geeft u een toelichting, alstublieft. 

 HIER BEGINNEN DE NIJMEGENVRAGEN 

33 Welke drie onderwerpen kiest u om aan uw leerlingen voor te leggen? Geeft u een 

toelichting, alstublieft. 

 HIER BEGINNEN DE SLOTVRAGEN 

34 Geeft u aan hoeveel van het gepresenteerde u heeft aangesproken. (1=niets, 7= 

zeer veel). 

35 In hoeverre ziet u mogelijkheden om met leerlingen in de bovenbouw (onderdelen 

van) de taal- en spraaktechnologie te behandelen? (1=weinig, 7= zeer veel). 

36 Hoeveel tijd zou u in een jaar kunnen besteden aan onderwerpen gerelateerd aan 

de taal- en spraaktechnologie, uitgedrukt in lesuren? 

0   10    20   MEER 

36 Aan welke lessen denkt u dan in het bijzonder? 

38 Voor welk leerjaar? 

39 Acht u het noodzakelijk dat toegesneden lesmateriaal wordt ontwikkeld voor de 

bovenbouw/derde graad? 

40 Geeft u een toelichting, alstublieft. 

41 Er zijn verschillende manieren waarop de taal- en spraaktechnologie onder de 

aandacht van de leerlingen kan worden gebracht. Wilt u aangeven welke manieren 

u geschikt acht? U kunt alle mogelijkheden aanvinken. 

 VOORLICHTINGSDAGEN 

 (SNUFFEL)STAGES BIJ EEN TST-INSTELLING 

 GASTCOLLEGES OP SCHOOL DOOR TST-DESKUNDIGEN 

 BUITENSCHOOLSE TECHNIEKKAMPEN 

 ACTIVITEITEN IN NATUUR- EN TECHNIEKMUSEA 

 ONDERSTEUNING BIJ (PROFIEL)WERKSTUKKEN 

 ANDERS, NL. (VUL HIERONDER IN) 

 

42 Geeft u een toelichting, alstublieft. 

43 Indien lesmateriaal wordt ontwikkeld, in welke vorm ziet u dat dan het liefst? U 

kunt alle mogelijkheden aanvinken. 

 VIA INTERNET OP EEN SPECIALE ONDERWIJSSITE 
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 IN BOEKVORM 

 IN KORTE GEDRUKTE LESBRIEVEN 

 OP CD-ROM 

 ANDERS, NL. (VUL HIERONDER IN) 

 

44 Is de benodigde infrastructuur in voldoende mate aanwezig? (bijvoorbeeld 

computers, internet, softwareprogramma's) 

45 Geeft u een toelichting, alstublieft. 

46 Zou u betrokken willen zijn bij een eventuele ontwikkeling van lesmateriaal? 

47 Blinden en dyslectici kunnen baat hebben bij taal- en spraaktechnologische 

toepassingen. Heeft u behoefte aan toepassingen ter ondersteuning van leerlingen 

met communicatieve beperkingen? (1=weinig, 7=veel) 

48 Wenst u dat de Nederlandse Taalunie of een andere organisatie u op de hoogte 

houdt van ontwikkelingen op het gebied van de taal- en spraaktechnologie? 

49 Dit kader is bestemd voor uw slotopmerkingen. 

 

 


