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Scan ERK-gericht werken
Doel
Als docent kunt u op diverse manieren werken met het Europees Referentiekader, afhankelijk van de
ervaring die u al met het referentiekader hebt opgedaan. Om nu te bepalen in hoeverre uw MVTonderwijs ‘ERK-gericht’ is, kunt u de Scan ‘ERK-gericht werken’ invullen.
ERK-gericht werken
In welke mate houdt u in uw taalonderwijs (al) rekening met het ERK? Om u hiervan voor u zelf een
beeld te vormen, is de scan "ERK-gericht werken" ontwikkeld. Die bestaat uit een lijst met
aandachtspunten en bijbehorend invulformat. De aandachtspunten bestrijken de onderwerpen
docenthandelen (wat doet u als docent?), leerlinghandelen (wat doen leerlingen en hoe stimuleert u
hun activiteiten als docent?), de leeromgeving (waar vindt het leren plaats?) en de schoolomgeving (in
welke organisatie wordt het leren mogelijk gemaakt?). Natuurlijk kunnen ook leermiddelen gescand
worden. Dit kan met de Checklist leermiddelen. Door het invullen van de scan (het invulformat) ziet u
waar u staat en welke stappen u verder kunt ondernemen om uw onderwijs (nog meer) ERK-gericht te
maken.
Grenzen en mogelijkheden van de scan
Het hieronder gepresenteerde model van ERK-gericht taalonderwijs is niet bedoeld als norm, maar als
lijst met aandachtspunten. Die zijn bedoeld om te reflecteren op een onderwijsvoorbeeld of -praktijk.
Uw bevindingen kunt u vervolgens beschrijven in een invulformat. U kunt daarna bekijken óf en zo ja,
hóe u uw onderwijs meer kunt laten aansluiten op het ERK. Daartoe worden per aandachtspunt een
aantal suggesties gedaan.

1. Docenthandelen: je eigen handelen als docent met het ERK
1a
1b
1c

1d

1e

1f

1g

1h

U hebt actieve kennis van de opbouw van het ERK, de ERK-niveaus en bijbehorende
descriptoren.
U hebt actieve kennis van de can do-statements.
Naast uw rol als expert begeleidt u uw leerlingen van het ene ERK-niveau naar het
volgende (door voordoen, scaffolding, stimuleren, sturen, helpen, feedback geven, etc.).
Hierbij helpt u uw leerlingen om zoveel mogelijk zelfstandig te werken door het aanbod van
leer- en hulpmiddelen, passend bij hun ERK-ontwikkelingslijn, goed te organiseren.
U gebruikt de doeltaal en stimuleert het gebruik daarvan door leerlingen zoveel mogelijk.
Hierbij sluit u aan bij de productieve tekstkenmerken van de ERK-niveaus (van onderwerpen
in de belevingssfeer van de leerling opbouwend naar meer algemene onderwerpen). Op
lagere niveaus wordt spreken opgebouwd door gebruik te maken van chunks en frequent
vocabulaire.
U weet op welk niveau leerlingen zitten (door ERK-taaltaken, Dialang, ERK-toetsen,
taalladdertjes en het Europees taalportfolio) en helpt hen zich bewust te worden van wat ze
al kunnen en hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen.
U stimuleert leerlingen in het regelmatig reflecteren op eigen leerproces (wat hebben ze
gedaan om zich een bepaalde "can-do" eigen te maken en heeft dit tot het gewenste
resultaat geleid?). U organiseert reflectie op individueel, groeps- of klassenniveau.
U beoordeelt prestaties van leerlingen op diverse ERK-niveaus met ERKbeoordelingsrubrieken die zijn afgestemd met MVT-collega’s in de school. U organiseert ook
zelfbeoordeling door leerlingen en vergelijkt hun zelfbeoordeling met uw eigen oordeel.
U zorgt voor voldoende toets- en beoordelingsmomenten zodat u en uw leerlingen zelf
kunnen bepalen of er sprake is van groei binnen het ERK.
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2. Leerlinghandelen: het handelen van leerlingen in relatie tot het ERK
2a

2b

2c

2d

2e

2f

Leerlingen hebben actieve kennis van ERK-niveaus en can do-statements. Dit houdt in dat
ze weten op welk niveau ze werken en met behulp van welke can do-statements ze dat
niveau kunnen verbeteren.
Leerlingen werken – met hulp van de docent – aan het verder ontwikkelen van hun
vaardigheden, passend bij hun vorderingen op het ERK. Hierbij maken ze gebruik van
diverse leermiddelen die aansluiten bij het ERK.
Leerlingen worden zich onder andere via ERK-taaltaken, Dialang, ERK-toetsen,
taalladdertjes en het taalportfolio bewust van wat ze al kunnen en hoe ze zich verder
kunnen ontwikkelen.
Leerlingen spreken zoveel mogelijk in de doeltaal. De gesprekken in de doeltaal sluiten aan
bij de productieve tekstkenmerken van de verschillende ERK-niveaus (van onderwerpen in
de belevingssfeer van de leerling opbouwend naar meer algemene onderwerpen). Op
lagere niveaus maken leerlingen gebruik van chunks en frequent vocabulaire.
Leerlingen reflecteren regelmatig op hun eigen leerproces (wat hebben ze gedaan om zich
een bepaalde "can-do" eigen te maken en heeft dit tot het gewenste resultaat geleid?). Ze
doen dit zowel klassikaal, in groepjes, als individueel.
Leerlingen weten welke beoordelingskenmerken van toepassing zijn op de
diverse ERK-niveaus en worden gestimuleerd om hun eigen prestaties te beoordelen met
leerlingversies van ERK-beoordelingsrubrieken. U vergelijkt de eigen beoordelingen van
leerlingen met die van u als docent.

3. Leeromgeving: de mate waarin de leeromgeving gerelateerd is aan het ERK

3a

3b

3c

Het ERK is zichtbaar in de leeromgeving: bijvoorbeeld in de vorm van posters met ERKniveaus (een ontwikkellijn) en can-do statements, geplastificeerde kaarten met can dostatements, het ERK-spel, etc.
In de leeromgeving is het ERK makkelijk zichtbaar, bijvoorbeeld via een docentcomputer
met internet en beamer waarmee een ERK-overzicht, ERK-taken en voorbeelden van
leerlingprestaties op diverse ERK-niveaus getoond en besproken kunnen worden.
De leeromgeving bevat de mogelijkheid om (gedifferentieerd) te werken aan de diverse
ERK-vaardigheden, bijvoorbeeld in een klaslokaal met docentcomputer, beamer en
geluidsboxen, in een mediatheek met computers met taaltaken/oefeningen/leermiddelen, op
groepwerkplekken voor gespreksvaardigheid, in een (virtueel) taaldorp, in realistische
situaties buiten de school, etc.
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4. Schoolomgeving: de mate waarin de schoolomgeving gerelateerd is aan het ERK

4a
4b

4c

4d

4e
4f

Het ERK, de kerndoelen en de eindtermen vormen de basis voor het
modernevreemdetalenbeleid op school.
Het ERK en de manier waarop vorderingen gemaakt worden (voor de diverse
onderwijstypes), zijn afgestemd met alle taaldocenten in de school. Zij baseren hun
dagelijkse handelen hierop. De uitleg van het ERK, de te bereiken niveaus en de can dostatements, is uniform voor alle taaldocenten in de school.
Leermiddelen en toetsen (en PTA's) in de school zijn gebaseerd op het ERK, de kerndoelen
en de eindtermen. Dit houdt in dat per periode het te bereiken beheersingsniveau in termen
van het ERK beschreven staat (indien mogelijk ook met verwijzing naar globale
descriptoren). Dat niveau is zichtbaar in het PTA, op rapporten en op het diploma.
Beoordeling van toetsen geschiedt met een beoordelingsrichtlijn die gebaseerd is op het
ERK en die afgestemd is met alle taaldocenten om beoordelaarsbetrouwbaarheid te
vergroten.
Alle taaldocenten in de school hanteren een vorderingensysteem (portfolio, cijfers, etc.)
waaraan het ERK gekoppeld is.
De school hanteert één ERK-format voor taaltaken, waarin can do-statements beschreven
worden. De taaltaken zijn voorzien van uniforme beoordelingsrichtlijnen.

Stappenplan voor het invullen van de scan
1. Vorm u een beeld van de aanleiding om (een onderdeel van) het taalonderwijs te bekijken (vaak:
hoe ERK-gericht is het taalonderwijs?);
2. (Her)lees de definitie van ERK-gericht taalonderwijs en de aspecten;
3. Lees het format met invulinstructie door;
4. Neem een leeg format;
5. Vul een korte beschrijving in van de onderwijspraktijk/lesvoorbeeld dat u wilt scannen;
6. Vul per aspect de kolom ‘Mijn beschrijving’ in;
7. Lees per aspect de suggesties op de website door voor het opschuiven van uw taalonderwijs
richting meer ERK-gericht werken;
8. Bepaal per aspect of en welke wijzigingen u wilt doorvoeren;
9. Schrijf per aspect uw concrete wijzigingen in de kolom ‘Suggesties’ van de deels ingevulde scan;
10. Voer de wijzigingen door in uw onderwijspraktijk/lesvoorbeeld en evalueer het resultaat.
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ERK-gericht taalonderwijs – een inventarisatie

Te beschrijven onderwijsvoorbeeld
Beschrijf hier kort welk(e) onderwijspraktijk/-voorbeeld
u bekijkt op de mate waarin het voldoet aan ERKgericht taalonderwijs.

Aandachtspunten voor ERK-gericht taalonderwijs

Aspect
1. Docenthandelen

Uw beschrijving

Suggesties om uw
voorbeeld meer naar ERKgericht taalonderwijs te
laten opschuiven

Beschrijf hier hoe u nu handelt
in de onderwijssituatie.
Vul deze kolom pas
in nadat u uw
beschrijving hebt
ingevuld en ideeën
hebt opgedaan om
het ERK meer in uw
eigen handelen terug
te laten komen.

2. Leerlinghandelen
Beschrijf hier het handelen
van de leerling in de
onderwijssituatie.
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Vul deze kolom pas
in nadat u uw
beschrijving hebt
ingevuld en ideeën
hebt opgedaan om
leerlingen meer te
betrekken bij het
ERK.
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Aandachtspunten voor ERK-gericht taalonderwijs

Aspect

Uw beschrijving

3. Leeromgeving

Beschrijf hier hoe en in welke
mate de leeromgeving
georganiseerd is om het
(ERK)taalonderwijs te
ondersteunen.

Suggesties om uw
voorbeeld meer naar ERKgericht taalonderwijs te
laten opschuiven

Vul deze kolom pas
in nadat u uw
beschrijving hebt
ingevuld en ideeën
hebt opgedaan om de
leeromgeving meer
aan te passen aan het
ERK.

4. Schoolomgeving
Beschrijf hier hoe de
schoolomgeving
georganiseerd is met
eenduidig modern vreemde
talenbeleid (op leermiddelen,
formats, afspraken, toetsing,
beoordeling, etc.)

Vul deze kolom pas
in nadat u uw
beschrijving hebt
ingevuld en ideeën
hebt opgedaan om de
schoolomgeving
eenduidiger te
organiseren.

Overige opmerkingen

Beschrijf hier welke andere aspecten voor u van belang zijn voor de interpretatie van de
onderwijspraktijk zoals zich die op uw school/ in uw klas voordoen, bijv. voorkennis van uw
leerlingen en hun behoefte aan ondersteuning op bepaalde onderdelen (= minder zelfsturend,
maar wel noodzakelijk voor de ontwikkeling van bepaalde kennis en vaardigheden, alsmede
een positieve attitude om te leren).
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ERK-gericht taalonderwijs – een inventarisatie (format)

Te beschrijven onderwijsvoorbeeld

Aandachtspunten voor ERK-gericht taalonderwijs

Aspect

Uw beschrijving

Suggesties om uw
voorbeeld meer naar ERKgericht taalonderwijs te
laten opschuiven

1. Docenthandelen

2. Leerlinghandelen
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Aandachtspunten voor ERK-gericht taalonderwijs

Aspect

Uw beschrijving

Suggesties om uw
voorbeeld meer naar ERKgericht taalonderwijs te
laten opschuiven

3. Leeromgeving

4. Schoolomgeving

Overige opmerkingen
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