Met de LinQ-koffer naar versterking van het talenonderwijs!
Het uitgangspunt van het huidige LinQ-project zijn de resultaten en producten die
het driejarige proefproject heeft opgeleverd. Deze zijn in de vorm van LinQ-koffers
gepubliceerd. In de ‘LinQ-koffers’ vindt u:
• stappenplannen voor de invoering (basisonderwijs)/versterking (voortgezet
onderwijs) van het talenonderwijs Frans/Duits;
• artikelen waarin de ervaringen van de LinQ-scholen met de ingrediënten van
LinQ worden samengevat;
• een LinQ-portrettenboek met portretten van alle pilotscholen en een beschrijving
van hun ervaringen met LinQ;
• lijsten met klassentaal Frans/Duits;
• overzichten met eentalig lesmateriaal Frans/Duits;
• overzichten van subsidiemogelijkheden en nascholingsinstituten in het buitenland;
• een LinQ-portfolio voor leerlingen Frans/Duits in het basisonderwijs
• dvd’s met filmopnames uit LinQ-scholen;
• cd-rom’s met digitaal lesmateriaal ontwikkeld door de pilotscholen;
• en nog veel meer…
Hoe wordt uw school een LinQ-school?
Werkt u op een school waar:
• het belang van de buurtalen wordt onderkend?
• collega’s en de schoolleiding openstaan voor een nieuwe uitdaging?
• men bereid is een bijdrage te leveren aan een stimulerend en actief netwerk?
• docenten op zoek zijn naar manieren om het talenonderwijs aantrekkelijker
en communicatiever in te richten?
• er bereidheid is een blik over de grens te werpen op zoek naar nieuwe
contacten en ideeën?
Neem dan contact op met het Europees Platform en stuur de antwoordkaart
ingevuld aan ons terug.
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Wat is LinQ?

Tussen 2005 en 2008 hebben ongeveer 40 scholen uit het basis- en het
voortgezet onderwijs manieren gezocht om Frans en Duits op een
vernieuwende en efficiënte manier aan te bieden aan hun leerlingen.
De resultaten van dit proefproject zijn inmiddels gebundeld en
overdraagbaar gemaakt. In het vervolgproject kunnen andere scholen
van deze ervaringen gebruik maken.
Waarom LinQ?
Een goede beheersing van het Engels is voor veel mensen in Nederland bijna
vanzelfsprekend. Dat geldt echter niet voor onze buurtalen Frans en Duits. Terwijl er
toch redenen genoeg zijn om juist de talen van onze buren beter te beheersen:
• Bijna een derde van alle Europeanen spreekt als moedertaal Frans of Duits en
60 procent van alle Europese burgers kan in een van deze talen communiceren.
• Frankrijk en Duitsland zijn de belangrijkste handelspartners voor Nederland.
• Nederlanders die goed Frans of Duits beheersen, vergroten hiermee hun
kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk.
• Ook in andere landen buiten Frankrijk en Duitsland worden deze talen als
moedertaal of als tweede taal gesproken, voor het Frans ook buiten Europa.
• Sinds 2008 staat Duitsland samen met Frankrijk aan de top als favoriet
vakantieland voor Nederlanders.
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Plezier met taal!
Vreemde talen zijn sleutels tot andere landen en culturen. Niet alleen is een goede
beheersing van vreemde talen een belangrijke voorwaarde als je ooit in een ander
land wilt studeren of werken. Vreemde talen zijn daarnaast gewoon ook leuk!
De LinQ-scholen hebben dat in de afgelopen jaren op veel verschillende manieren
laten zien door:
• Frans en Duits op een speelse manier aan hele jonge kinderen in het
basisonderwijs aan te bieden;
• ‘gewoon’ Frans of Duits in de klas te spreken;
• de nadruk meer op communicatie dan op grammatica te leggen;
• door veel met authentiek materiaal te werken;
• door gebruik te maken van de mogelijkheden die de digitale media bieden;
• door extra activiteiten en projecten in de lessen Frans en Duits aan te bieden
zoals excursies, taaldorpen, muziek en theaterprojecten;
• door moedertaalsprekers in de klas in te zetten.

De ‘ingrediënten’ van LinQ…
Binnen LinQ geldt een aantal basisprincipes als bindende factor binnen de
netwerkscholen. De belangrijkste basisprincipes of ‘ingrediënten’ van LinQ zijn:
• nadruk op taal als communicatiemiddel
• de doeltaal als voertaal in de les
• speelse en activerende werkvormen
• aandacht voor land en cultuur
• authentieke taalsituaties creëren (internationalisering, native speakers
in de les, eentalig lesmateriaal, enzovoort)
• gebruik van Europese instrumenten (ERK, Europees Taalportfolio) en
voorbereiding van leerlingen op internationaal erkende taalcertificaten
(in het voortgezet onderwijs)

leerkracht duits, basisonderwijs

De kinderen staan meer ontspannen tegenover anderstaligen. Vooral hun ontmoeting
met een Duitse klas met leeftijdsgenoten zag er dit jaar veel relaxter uit dan voorheen.
docent Frans, voortgezet onderwijs

Het is weer levendig geworden en het heeft binnen de sectie ook een enorme impuls
gegeven. We strijden voor ons vak en voor de Franse taal. Beetje bij beetje zien de
leerlingen dat ook. Dat ervaren ze als positief.
leerling 6 vwo

Een reis naar Aachen maakt het vak Duits veel leuker. Niet alleen grammatica in
de les, maar in de praktijk brengen… Je kijkt een beetje verder dan de taal alleen.
Je leert zo ook wat je aan een taal hebt. Als je zo op excursie bent, motiveert het echt
om Duits te praten.

Wat betekent deelname aan LinQ voor onze school?
Deelname aan LinQ betekent in eerste instantie de mogelijkheid om deel uit te
maken van een inspirerend netwerk van docenten en leerkrachten, die met gebundelde energie hun vak op de kaart willen zetten. In opdracht van het Ministerie van
OCW coördineert het Europees Platform dit netwerk en ondersteunt deelnemende
scholen zowel op financieel als op inhoudelijk gebied. De (beperkte) subsidie kan
bijvoorbeeld worden ingezet voor de aanschaf van lesmateriaal, nascholing van
docenten en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en projecten in de talenles.
Inhoudelijke ondersteuning wordt geboden in de vorm van netwerk- en nascholingsbijeenkomsten, waar de ‘ingrediënten’ van LinQ centraal staan. Daarnaast
worden LinQ-scholen via een digitale nieuwsbrief regelmatig geïnformeerd over
actuele en aantrekkelijke mogelijkheden voor docenten en leerkrachten Frans
en Duits op het gebied van nascholingen, congressen, lesmateriaal, websites en
recente ontwikkelingen voor de vakken Frans en Duits in Nederland.
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Wat is het Europees Platform?
Het Europees Platform is hét kenniscentrum voor internationalisering in het
Nederlandse basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en de lerarenopleidingen.
Daarnaast zijn wij door het Ministerie van OCW ook aangewezen als nationaal
coördinatiepunt voor vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto), versterkt talenonderwijs
(vto) en tweetalig onderwijs (tto). In deze rol adviseren wij scholen over bestaande
mogelijkheden, coördineren we scholennetwerken en verstrekken subsidies.
Meer informatie over het Europees Platform vindt u op www.europeesplatform.nl.
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*Aankruisen wat van toepassing is.
U hoeft deze antwoordkaart niet te frankeren.

