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Aanbod TC sinds 2015

MOOC – Introduction to Dutch

Online Dutch



MOOC (Birgit)

- gratis
- platform FutureLearn
- 3 weken
- 9 uur, richting niveau A1
- aantal deelnemers per 
ronde: meer dan 4.000

Online Dutch (Jeroen) 

- betaald
- platform Blackboard
- 8 weken (4 weken extra)
- 80-100 uur per niveau, 6 
cursussen tot niveau B2
- aantal deelnemers per 
groep: maximaal 20



Feedback in de MOOC

Waar kan de cursist iets indienen?
- comments – opmerking bij ieder onderdeel
- 3 x Invitation to write, komt ook in de 
commentsfunctie
- 1x Invitation to speak, via Soundcloud





Feedback in de MOOC

Docenten = educators
1 uur per dag (cursus 21 dagen)
Feedback op comments
Gedoseerd
Van belang voor meerdere cursisten

Advies: follow the educators





Feedback in de MOOC

Cursist krijgt feedback van docenten
- bij eigen comments
- via feedback op comments van anderen
- in een mail eind week/begin volgende –
verzamelde feedback



Feedback in de MOOC

Cursist krijgt peer feedback
- bij eigen comments
- via peer feedback op comments van anderen





Peer feedback in de MOOC

- expliciet uitgenodigd
- docent: even wachten met fb – peer feedback 
kans geven



Feedback in de MOOC

- van docent + peer feedback
- algemeen, niet persoonlijk
- globaal, niet alle details



Feedback in Online Dutch

Wat kan de cursist indienen?
- 4/5 schrijfopdrachten
- 4 spreekopdrachten en 3 skypesessies 
- 4 spreekopdrachten, 2 video chats, 8/24 
tandemopdrachten



Feedback van een docent

4/5 schrijfopdrachten
4 spreekopdrachten 
(mondelinge productie)
3 skypesessies 
(mondelinge interactie)

Peer feedback

Bijdragen aan het 
Nederlandse forum
4 spreekopdrachten 
(mondelinge productie)
8/24 Tandemopdrachten 
(mondelinge interactie in 
tweetallen)
2 interactieve sessies 
(groepswerk)



Feedback op schrijfopdrachten

• Inhoud
• Spelling 
• Grammatica
• Vocabulaire
• Samenhang

0-1-2-3



Beste ..., 

... (dank, 
compliment, 
algemene
observaties, 
advies)...

---

tekst .... 
### [--> .... (...)]



Feedback op mondelinge productie

• Inhoud 
• Uitspraak (verstaanbaarheid & vloeiendheid)
• Grammatica
• Vocabulaire
• Samenhang
• Tempo 0-1-2-3



Feedback op productie (1)

Audio / video + tekst



Feedback op interactie (2)

'Directe’ feedback met 
schermdeeloptie in Skype 0-1-2





Peer feedback op productie

Feedback op de uitspraak van de /g/



Peer feedback op interactie (1)



Peer feedback op interactie (2)






