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SAMENVATTING 

ICT biedt veel mogelijkheden om het taalonderwijs didactisch te vernieuwen, 

maar uit onderzoek komt naar voren dat het innovatief gebruik in de praktijk 

achterblijft bij de verwachtingen. Deze dissertatie benadert dit verschil tussen 

potentieel en reëel gebruik als een vraagstuk van implementatie. Verdergaande 

integratie van ICT in het taalonderwijs vereist een goede afstemming van 

factoren op het gebied van didactiek, technologie en de institutionele 

omgeving. De studie beschrijft het gebruik van ICT in het taalonderwijs in de 

praktijk aan de hand van de uitvoering van onderwijsinnovatieprojecten en 

aan de hand van een internationale enquête. De ervaringen en 

enquêteresultaten worden geïnterpreteerd op basis van onderwijs- en 

onderzoekliteratuur op het gebied van computer-ondersteund taalonderwijs, 

onderwijstechnologie en toegepaste taalwetenschappen. Vervolgens wordt 

een uitgebreide analyse gegeven van de geschiktheid van verschillende ICT-

toepassingen voor implementatie binnen taakgericht, op het Common 

European Framework of Reference (CEFR) afgestemd, taalonderwijs. 

Tenslotte worden richtlijnen gegeven om de slaagkansen voor brede 

implementatie van didactisch innovatieve toepassingen met ICT binnen de 

instelling te vergroten.  

Het onderzoek richt zich specifiek op het leren van vreemde/tweede talen 

binnen het Hoger Onderwijs. De typische uitgangssituatie is een 

onderwijscontext waarin klassikale instructie en interactie worden 

gecombineerd met het leren buiten de klas, ondersteund door technologie.  

De opties voor het gebruik van technologie en keuzes die docenten in dit 

verband maken vormen een belangrijk onderdeel van deze studie.  

Het conceptueel kader voor de studie berust op drie onderdelen: 
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 Task-Based Language Teaching (TBLT): Deze taakgerichte, 

communicatieve onderwijsmethode wordt ondersteund door 

cognitieve en socioculturele richtingen binnen het 

tweedetaalverwervingsonderzoek en begint, hoewel nog niet breed 

geaccepteerd, opgang te maken in de onderwijspraktijk.  

 Common European Framework of Reference for Languages (CEFR): 

Het CEFR kan worden beschouwd als aanvulling op TBLT. Het 

vormt een belangrijk richtsnoer voor het specificeren van de vereiste 

competenties en beoogde leeruitkomsten in het taalonderwijs. Het 

CEFR wint snel terrein in Europa als een overkoepelend kader 

waaraan onderwijsprogramma’s en toetsing worden gerelateerd.  

 Flexibility-Activity Framework: Dit kader wordt beschreven in Collis 

en Moonen (2001). Het Flexibility-Activity Framework ziet een 

centrale rol voor technologie in het vergroten van de flexibiliteit van 

het onderwijs en het bevorderen van actieve participatie door 

studenten. Hoewel niet specifiek toegesneden op het taalonderwijs, 

geeft het Flexibility-Activity Framework zeer bruikbare, door 

empirisch onderzoek ondersteunde, aangrijpingspunten met 

betrekking tot de implementatie van technologie in het Hoger 

Onderwijs.  

De onderwijsinnovatieprojecten Hologram, Digitalenklas en INTUIT, 

uitgevoerd in Nederland in de afgelopen 15 jaar, laten een verschuiving zien 

van gerichtheid op één of enkele applicaties voor het oplossen van een 

specifiek probleem naar het gebruik van een veelheid aan applicaties ter 

ondersteuning van verschillende facetten van het taalonderwijs. Enerzijds 

hangt deze verschuiving samen met een ruimer aanbod aan programmatuur, 

vooral via het Internet; anderzijds met gewijzigde onderwijskundige inzichten 

waarin het ontwerpen van leeractiviteiten (taken voor de leerder) een hogere 

prioriteit heeft dan het ontwikkelen van specifieke leerinhouden (materialen). 
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Tegelijkertijd is de toepassing van technologie in het onderwijs sterker een 

aangelegenheid van de instelling geworden en worden onderwijsinnovaties 

steeds vaker geïnitieerd door ontwikkelingen op instellingsniveau. Onder 

andere de sterke opkomst van digitale leeromgevingen is hiervan een 

uitvloeisel. Ook de promotie van het CEFR past binnen deze ontwikkelingen. 

Hierbij wordt, onder andere door de subsidieverstrekkers, een sterker accent 

gelegd op het doorvoeren van pedagogisch-didactische vernieuwingen, waarin 

heersende opvattingen over leren en doceren ter discussie worden gesteld en 

verregaande transformatie van het onderwijsproces wordt beoogd. Via 

projecten kunnen voorwaarden worden geschapen voor succesvolle 

implementatie (financiering, vrijstelling docenten, samenwerking, uitgewerkt 

implementatietraject), maar een kernvraagstuk blijft hoe de behaalde 

resultaten na afloop van het project kunnen worden behouden en verbreed.  

Het historisch overzicht laat zien hoe in taalinnovatieprojecten wordt 

ingespeeld op deze ontwikkelingen. Door gebruik te maken van de standaard 

leeromgevingen van de instellingen en deze te combineren met taalspecifieke 

applicaties wordt zowel verticale als horizontale integratie van ICT in het 

taalonderwijs bereikt. Een concrete uitwerking hiervan is de zgn. Language 

Tool Box (LTB), ontwikkeld in het kader van het INTUIT project. De LTB is 

onder andere bedoeld om de autonomie van studenten in het leerproces te 

verhogen: tijdens de vaak kortlopende taalcursussen worden studenten 

vertrouwd gemaakt met tools die ze na afloop van de cursussen kunnen 

blijven gebruiken. Daarnaast is de LTB een belangrijk instrument in de 

samenwerking tussen docenten en draagt op die manier bij aan verdere 

integratie van ICT in het taalonderwijs. Het toenemend belang van het CEFR 

als overkoepelend didactisch kader komt uit de ontwikkeling van de projecten 

naar voren. Van invloed op het welslagen van de projecten was dat de 

uitvoerende docenten openstonden voor de toepassing van ICT en 

vernieuwende didactische benaderingen. Verschillende elementen van CLT, 

TBLT en het CEFR werden al toegepast in de onderwijspraktijk.  
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Een internationale enquête onder taaldocenten die ICT gebruiken in het 

onderwijs wijst uit dat tutorial programma’s, webbronnen en email het meest 

worden toegepast. Er wordt betrekkelijk weinig gebruik gemaakt van andere 

communicatietoepassingen (Computer-Mediated Communication, kortweg CMC); 

asynchrone vormen van CMC worden het minst gebruikt. Weblogs en wiki’s 

nemen een middenpositie in. Ondersteunende technologieën zoals digitale 

leeromgevingen en PC plus beamer worden veelvuldig gebruikt. Docenten 

zetten ICT vooral in ter ondersteuning van leeractiviteiten buiten de klas. Een 

mogelijke reden hiervoor is dat gemiddeld 60% van de totale studielast buiten 

de contactmomenten in de klas moet worden ingevuld. Deze 

zelfwerkzaamheid bestaat overigens grotendeels uit individueel werk aan de 

computer, niet uit samenwerking met anderen via de computer. ICT wordt 

vooral gewaardeerd vanwege de mogelijkheden om plaats- en 

tijdonafhankelijk onderwijs te realiseren, een logistiek voordeel dat nauw 

aansluit bij didactische overwegingen om de autonomie van de studenten in 

het leerproces te verhogen. Docenten die deelnamen aan de enquête hadden 

overwegend moderne opvattingen over de didactiek van het taalonderwijs. Ze 

hechtten het meest aan het vergroten van de verantwoordelijkheid van 

studenten voor het eigen leren en hun eigen taak in het ondersteunen van dit 

proces. Ook stonden ze overwegend een communicatieve aanpak voor, 

waarin aandacht voor de vorm van de taal (grammatica, uitspraak, 

vocabulaire) geïntegreerd wordt aangeboden. Niettemin vond een 

meerderheid dat taalstructuur en woordenschat belangrijke structurerende 

elementen dienen te zijn binnen de syllabus. Het veelvuldig gebruik van 

tutorial programma’s, die onder andere worden gewaardeerd vanwege de 

mogelijkheden tot herhaald oefenen en controle op de voortgang, en het zeer 

beperkte gebruik van communicatietoepassingen door deze overwegend 

vooruitstrevende groep wijzen erop dat een strikte associatie van tutorial 

applicaties met traditionele, op behavioristische uitgangspunten gebaseerde, 

instructie en van CMC met innovatief, op communicatieve en taakgerichte 

principes gestoeld onderwijs, geen recht doet aan de onderwijspraktijk waarin 
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de verschillende vormen naast en door elkaar worden gebruikt om de 

logistieke en didactische voordelen van ICT optimaal te benutten.  

Pedagogisch-didactische uitwerkingen van TBLT zijn traditioneel sterk gericht 

op het bevorderen van interactie in de klas en besteden slechts summier 

aandacht aan de rol van ICT. Ook binnen de meer onderzoekgerichte 

benaderingen van TBLT bestaat er geen eenduidig beeld over de 

toepassingsmogelijkheden van ICT ter ondersteuning van het taakgericht 

onderwijs. Om de mogelijkheden van verschillende ICT-toepassingen bij een 

taakgerichte aanpak binnen de doelcontext op hun waarde te beoordelen is 

een nadere analyse uitgevoerd aan de hand van bekende 

implementatieraamwerken voor TBLT, vooral Willis (1996) en Willis en Willis 

(2007), ondersteund door Ellis (2003), Nunan (2004), en Samuda en Bygate 

(2008).  

Uit de analyse, waarbij ook de andere raamwerken uit het conceptueel kader 

worden betrokken, komt naar voren dat het gebruik van het web als input 

voor het taalleren – een van de meest gebruikte toepassingen in de praktijk – 

goed past in een op TBLT uitgangspunten gebaseerd taakontwerp, maar dat 

TBLT inzichten ten aanzien van het belang van klassikale interactie en 

docentinterventie er sterk voor pleiten dat webgebaseerde taken worden 

ondersteund door pre- en post-taak activiteiten in de klas. Aan het aanbieden 

van authentieke webbronnen aan studenten zijn voordelen en nadelen 

verbonden. Een belangrijk uitgangspunt in interactionistische benaderingen 

van TBLT is dat input toegankelijk moet worden gemaakt voor de leerder. 

Dit houdt onder andere in dat input gemodificeerd (verrijkt) aan leerders 

wordt aangeboden. Bewerkingen zijn echter tijdrovend voor docenten. Dit 

nadeel kan worden ondervangen doordat bewerkingen (gedeeltelijk) 

geautomatiseerd kunnen worden, uitgevoerd door studenten of door 

docenten binnen samenwerkingsverbanden, of door gebruik te maken van 

bestaand (commercieel) materiaal. Hiertegenover staat dat gebruik van 

authentieke webbronnen minder bewerkelijk is (in ieder geval tijdens de 
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onderwijsontwikkelfase) en goed past in een benadering waarbij het ontwerp 

van leeractiviteiten, eerder dan leerinhouden, centraal staat. Het sluit 

bovendien aan bij het uitgangspunt om de autonomie van de studenten te 

verhogen. Dergelijke overwegingen spelen onder andere een rol in het gebruik 

van zgn. webquests. In de praktijk zijn taalleerders en docenten het meest 

gebaat bij een combinatie van mogelijkheden waarbij enerzijds gebruik wordt 

gemaakt van gemodificeerd materiaal, anderzijds van authentiek materiaal 

beschikbaar op het web. In alle gevallen is het voor het leren van de taal van 

het grootste belang dat het gebruik van webgebaseerde bronnen wordt 

vergezeld van opdrachten waarin aandacht wordt geschonken aan de 

vormkenmerken van de taal.  

Online referentiebronnen zijn inzetbaar in verschillende fasen van de 

taakcyclus. Naast het begrijpelijk maken van input, kunnen ze bijdragen aan 

bewustwording van, en oefening in, vormaspecten van de taal na uitvoering 

van de taak. Directe ontsluiting van referentiebronnen vanuit de brontekst 

biedt, naast snelheidswinst, mogelijk hogere leeropbrengsten, vooral op het 

gebied van vocabulaire. Dit biedt kansen voor het gebruik van 

(semi-)automatische referentietools en/of tools die zijn gebaseerd op door 

gebruikers aangebrachte annotaties. Hierbij moeten, waar mogelijk, ook de 

voordelen voor het leerproces van multimediale annotaties worden benut. 

Taalleerders moeten overigens wel geïnstrueerd worden in het optimaal 

gebruik van dergelijke annotaties.  

In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, passen tutorial programma’s 

uitstekend in een taakgerichte benadering. Er zijn goede mogelijkheden om ze 

in te zetten voor bewustwording van, en oefening in, vormaspecten van de 

taal. Ze lenen zich bij uitstek voor het leren van grammatica, vocabulaire en 

uitspraak. Binnen TBLT wordt oefening in juist deze onderdelen vaak buiten 

de klas geprogrammeerd. Dit vereenvoudigt de inpassing van tutorial 

programma’s voor het leren van vormgerichte vaardigheden binnen een op 

TBLT geënte onderwijspraktijk. TBLT raadt aan om expliciete analyse en 
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oefening van vormaspecten van de taal aan te bieden aan het eind van de 

taaksequentie, na uitvoering van de taak door de studenten. Uiteraard is het 

van belang dat bij het gebruik van tutorial programma’s deze volgorde, waarin 

betekenis vóór vorm aan bod komt, niet wordt doorbroken.  

CMC kan zowel worden toegepast in interactie van leerders met andere 

leerders (en docent) binnen eenzelfde klas als in interactie van leerders met 

personen buiten de klas. In de typische uitgangssituatie van de studie (een 

setting waarin face-to-face interactie mogelijk is) is minder behoefte aan CMC als 

vervanging van klassikale interactie, maar veel meer aan het gebruik van CMC 

als aanvulling op interactie in de klas. Op die manier worden de 

mogelijkheden voor communicatie uitgebreid (meer tijd, meer modi) en 

kunnen eventuele cognitieve, affectieve en sociale voordelen van online 

interactie optimaal worden benut. Een zeer kansrijke toepassing, want 

moeilijk te realiseren in de klassikale context, is het gebruik van CMC voor 

communicatie met L2 sprekers (schrijvers) buiten de klas. Dit is een vorm van 

interactie met, en participatie, in de L2 cultuur, die aansluit bij uitgangspunten 

in TBLT ten aanzien van authentiek, taakgericht leren. Het gebruik van 

tweede-generatie CMC-toepassingen, zoals weblogs, wiki’s en ‘virtuele 

werelden’, sluit goed aan bij deze uitgangspunten. Omdat ze eenvoudig zijn in 

gebruik en voornamelijk buiten de klas en asynchroon kunnen worden ingezet 

binnen eigentijdse vormen van schrijfonderwijs, lijken weblogs en wiki’s beter 

gepositioneerd voor brede implementatie dan virtuele werelden, die over het 

algemeen moeilijker zijn te bedienen, voornamelijk berusten op synchrone 

communicatie, en veelal gelijktijdige online aanwezigheid vereisen onder 

begeleiding van een docent.  

Digitale leeromgevingen worden wereldwijd ingezet om didactisch 

innovatieve, flexibele vormen van onderwijs aan te bieden. In relatie tot 

taakgericht taalonderwijs vormen ze een belangrijke schakel in het ordenen en 

presenteren van alle leertaken, in de klas en daarbuiten, al dan niet 

ondersteund door technologie. Dit kan bijdragen aan het besef dat er, naast 
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leren in de klas, verschillende andere opties zijn om het taalleren, individueel 

of  in interactie met anderen, vorm te geven. Digitale leeromgevingen zijn 

onmisbaar voor de ontsluiting van het online onderwijsmateriaal waarvan in 

de taken gebruik wordt gemaakt. Ook zijn ze door eenvoudige bediening, 

online toegang en samenwerkingsmogelijkheden van belang voor de 

consolidatie en uitbreiding van leermaterialen door docenten. Door de 

mogelijkheid om meerdere ingangen tot de leerstof te realiseren kunnen 

digitale leeromgevingen bovendien worden gebruikt om een syllabus vorm te 

geven die enerzijds bestaat uit een communicatieve module en anderzijds uit 

een op taalstructuur gebaseerde module, conform voorstellen van Ellis (2003) 

en Willis en Willis (2007).  

De ordening van taken op het niveau van de cursus of het curriculum is een 

ingewikkeld vraagstuk, waarbij het CEFR ondersteuning kan bieden. 

Programma’s die specifiek op basis van het CEFR zijn ontwikkeld, zoals 

Dialang en digitale versies van het Europees Taalportfolio, kunnen worden 

ingezet binnen het curriculum om studenten te leren wat het CEFR inhoudt 

en hen bewust te maken van de taalcompetenties die ze beheersen en de 

taalleerdoelen die ze zichzelf kunnen stellen. Hierdoor zijn ze uitstekend 

inzetbaar ter ondersteuning van de competentie- en leerdoelgerichte dimensie 

die het CEFR toevoegt aan TBLT. Door bevordering van reflectie op het 

eigen leerproces dragen ze bovendien bij aan versterking van de autonomie 

van de taalleerder, een grondbeginsel van TBLT en het CEFR en een 

belangrijke voorwaarde voor succesvol gebruik van ICT in het taalonderwijs. 

Brede implementatie van genoemde technologieën wordt echter belemmerd 

doordat het ontwerp van de applicaties niet optimaal is afgestemd op gebruik 

binnen de institutionele context; doordat er onzekerheden bestaan over 

ondersteuning op termijn; en doordat leertechnologiestandaarden nog niet 

worden ondersteund. Hierdoor is het bijvoorbeeld onduidelijk in hoeverre 

digitale portfolio’s, gemodelleerd volgens het Europees Taalportfolio, kunnen 

beantwoorden aan een van de primaire doelen, ondersteuning van de 
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gebruikers in een levenslang taalleerproces binnen en buiten 

onderwijsinstellingen.  

Om taalonderwijsinnovatie met ICT breed te implementeren in de organisatie 

moet rekening worden gehouden met een meerjarig invoeringstraject, waarbij 

weerstand zal zijn tegen de beoogde vernieuwing. Het is van belang dat de 

vernieuwing aansluiting vindt bij een reëel vraagstuk in de onderwijssituatie, 

maar tegelijkertijd een vernieuwing van dat onderwijs mogelijk maakt. 

Onderwijsinnovatie komt voort uit verandering van opvattingen over leren en 

doceren, niet uit de toepassing van ICT als zodanig. Door aan te geven hoe 

traditionele vorm- en docentgerichte methoden en materialen met betrekkelijk 

kleine wijzigingen aangepast kunnen worden voor gebruik binnen een 

taakgericht curriculum, effenen de genoemde implementatieraamwerken van 

TBLT de weg naar geleidelijke, bredere acceptatie van taakgericht onderwijs. 

De inzet van ICT kan in een dergelijke strategie worden ingepast. Door 

veelgebruikte ICT-toepassingen, zoals webbronnen, online 

referentiematerialen en tutorial programma’s, als uitgangspunt te nemen en 

aan te geven hoe ze in een taakgerichte aanpak kunnen worden ingezet kan 

een brug worden geslagen tussen traditioneel en innovatief gebruik. Van 

CMC, als uitbreiding van de communicatiemogelijkheden buiten de klas, 

kunnen hierbij belangrijke impulsen uitgaan bij het initiëren van nieuwe 

leerervaringen. Weblogs en wiki’s kunnen goed worden ingepast in de 

bestaande onderwijssituatie en bieden niettemin vernieuwende elementen 

(individueel of samen schrijven in interactie met een echt publiek).  

Om taakgericht onderwijs werkelijk van de grond te krijgen is het aan te raden 

om niet krampachtig vast te houden aan de uitvoering van taken als basis 

voor alle leeractiviteiten door studenten. Krachtige argumenten hiervoor 

worden aangedragen door Samuda en Bygate (2008). Een heroriëntatie op de 

rol van taken, waarbij de taak gezien wordt als een pedagogisch instrument 

dat kan worden ingezet naargelang de situatie dit vraagt, zal bijdragen aan 

bredere acceptatie van taakgericht onderwijs. Voor kansrijke implementatie 
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van innovatief onderwijs is het verder vereist dat onderwijsinstellingen een 

visie op onderwijs in relatie tot ICT ontwikkelen. Deze visie kan gestoeld zijn 

op algemene onderwijskundige uitgangspunten, maar het is van belang dat in 

de visie ook aandacht is voor specifieke ontwikkelingen met betrekking tot 

het taalonderwijs (internationalisering, invoering CEFR) en voor het draagvlak 

voor veranderingen onder docenten.  

Docenttraining dient bij deze visie aan te sluiten en te worden ingekaderd 

binnen een breder professionaliseringsbeleid. Dit biedt ook de mogelijkheid 

om de training aan te laten sluiten bij de onderwijscontext waarbinnen de 

docenten werkzaam zijn en om de resultaten direct in de praktijk toe te 

passen. Op instellingsniveau zijn samenwerkingsverbanden van docenten 

mogelijk in de vorm van communities of practice. Deze voorzien in een andere 

behoefte dan de bekende online gemeenschappen, die vaak gericht zijn op 

pioniers die binnen de instelling geen aansluiting vinden. In de 

instellingscontext is het van belang om juist ook de mogelijkheden voor face-to-

face contacten en ontmoetingen te benutten. Verder is het essentieel om 

rekening te houden met onderlinge verschillen bij de betreffende docenten in 

kennis en vaardigheden met betrekking tot techniek en didactiek. Hierbij kan 

gebruik worden gemaakt van opties voor differentiatie die vergelijkbaar zijn 

met de mogelijkheden voor differentiatie in het taalonderwijs aan studenten 

(projectonderwijs, portfolio’s, online leermaterialen, etc.).  

In de opleiding van docenten moet het accent worden gelegd op de didactiek 

van het taalleren. Van groot belang is een goed begrip van het CEFR, dat 

lastig is te implementeren binnen het curriculum. Er zijn digitale 

hulpmiddelen beschikbaar waarmee docenten de CEFR descriptoren voor 

verschillende vaardigheden en competenties kunnen leren toepassen. Een 

belangrijk onderdeel is ook hoe docenten de autonomie van de taalleerder 

verder kunnen bevorderen. Indien eigen verantwoordelijkheid voor het 

leerproces bij studenten onvoldoende is ontwikkeld zijn de mogelijkheden 

voor succesvol gebruik van ICT namelijk zeer beperkt. Tenslotte staat of valt 
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succesvolle inzet van ICT met een goed ontwerp van het onderwijs. In de 

opleiding van docenten moet hierop sterk worden ingespeeld, onder andere 

door algemene, taakgerichte ontwerpprincipes en methodieken te betrekken 

in het onderwijs.  

Hoewel er meer behoefte is aan didactische dan technische ondersteuning is 

het van belang dat instellingen blijven zorgen voor een adequate 

technologische infrastructuur. Digitale leeromgevingen zijn hierbij van belang 

vanwege de flexibiliteit en vernieuwing die ze binnen het onderwijs mogelijk 

maken en de bijdrage die ze kunnen leveren aan de verbreding van de 

toepassing van ICT binnen de instelling. Voor het overige zal in toenemende 

mate gebruik worden gemaakt van aanvullende applicaties die zonder 

licentiekosten via het web beschikbaar zijn. De ondersteuning van dergelijke 

applicaties zal primair gericht zijn op welke programma’s beschikbaar zijn en 

hoe ze didactisch kunnen worden ingezet. Voor verdere inbedding in de 

instelling (institutionalisering) van bepaalde technologieën is het vereist dat ze 

beantwoorden aan technologiestandaarden. Bij de ontwikkeling van specifieke 

applicaties verdient het, met het oog op continuïteit, aanbeveling dat 

instellingen samenwerken en de ontwikkelde programma’s en inhouden 

beschikbaar stellen via open source en open courseware initiatieven.  

Verschillende elementen van het in deze studie voorgestelde 

implementatieraamwerk zijn al toegepast in de praktijk. Hierbij zijn 

innovatieve vormen van onderwijs gerealiseerd, maar er kwamen ook 

problemen aan het licht, onder andere door onvoldoende continuïteit in de 

bemensing van het betreffende onderwijs. Implementatie op basis van de 

voorgestelde, geïntegreerde aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met 

factoren van techniek, didactiek en de institutionele omgeving, ontleend aan 

de leidende kaders van TBLT, het CEFR en het Flexibility-Activity 

Framework, moet nader in de praktijk worden beproefd en door aanvullend 

onderzoek op bruikbaarheid worden getoetst.  
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