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1. Inleiding
Het project “WelComm 2 Explore Europe: Integrated language and cultural learning at early
age” maakt aan de hand van lokaal erfgoed multimediaal lesmateriaal voor kinderen, om
hen op die manier spelenderwijs te leren over de geschiedenis, natuur, tradities, cultuur en
de bevolking van hun nieuwe thuisland. WelComm 2 Explore Europe richt zich op kinderen in
de leeftijd van 6 tot 12 jaar van wie het taalniveau ondersteuning behoeft door migratie of
een meertalige opvoeding.
WelComm 2 Explore Europe heeft voor dit doel een set vernieuwende taalproducten
ontwikkeld – een bordspel, stripboeken en zogenaamde ervaringsvideo’s, die een culturele
dimensie toevoegen aan het onderwijzen en leren van een taal. In dit document worden
de methodologie en de principes achter de producten van WelComm 2 Explore Europe
gepresenteerd, alsmede de inhoud van de afzonderlijke producten en de instructies voor
(vrijwillige) taalopleiders om deze toe te passen.
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2. Principes van de methodologie
De methodologie van WelComm 2 Explore Europe is gebaseerd op de methodologie van het
succesvolle project “WelComm: Communication Skills for Integration of Migrants” (www.
welcomm-project.eu, waar toegankelijke leermethoden en producten werden ontwikkeld
(spelletjes, strips, animatiefilms, enz.) om de taalontwikkeling van migrantenkinderen in
de voorschoolse leeftijd te verbeteren. WelComm 2 Explore Europe gebruikt dezelfde
methodologie als basis voor de ontwikkeling van haar belangrijkste producten, maar heeft
deze waar nodig aangepast aan een bredere doelgroep en specifieke (culturele) thema’s.
Een belangrijk en innovatief onderdeel van de projectmethodologie is het gegeven dat
kinderen mede bijgedragen hebben aan de les- en leerinhoud. Deze actieve bijdrage is terug
te vinden in de totstandkoming van alle drie de belangrijkste producten.
2.1 Didactische aanpak
De gebruikte didactische benadering grijpt terug op het principe voor het leren van talen op
jonge leeftijd in een tweetalige en/of migratiecontext. Deze efficiënte benadering is terug
te vinden in alle drie de belangrijkste producten. Deze aanpak gaat uit van de affectiefhumanistische benadering, in combinatie met de zeven principes van multimediaal leren.
De Affectief-humanistische aanpak is gebaseerd op het volgende:
→ aandacht voor de communicatiebehoeften van leerlingen
→ belang van taal als instrument voor zelfexpressie en sociale interactie (met
bijzondere aandacht voor de sociaal-culturele, interculturele en extra-linguïstische
factoren)
→ concept van leren als een constructief proces, waarbij leerlingen actief betrokken
moeten worden bij de opbouw van hun kennis
→ bewustzijn en waardering voor de verschillen tussen leerlingen als gevolg van hun
persoonlijke geschiedenis, hun sociale omgeving, hun specifieke interesses, hun
levens- en schooldoelen en hun cognitieve leerstijlen
Total Physical Response (TPR) als onderdeel van de affectief-humanistische benadering:
→ Handig voor beginners en jonge leerlingen
→ Leraren geven opdrachten in de doeltaal en leerlingen antwoorden met actieve
lichaamstaal
→ Luisteren en antwoorden met actieve lichaamstaal dient twee doelen:
• Snel de betekenis van woorden herkennen
• Passief de structuur van de taal leren
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Spel gebaseerde activiteiten als onderdeel van de affectief-humanistische benadering:
→ Leerlingen voorzien van zowel directe als indirecte hulp, door een betekenisvolle
relatie aan te gaan en een gemeenschappelijke werkwijze
→ Om goed te leren, een gevoel van zelfeffectiviteit te ontwikkelen en om zelfrespect
en sociale vaardigheden te verbeteren (taal voor integratie)
→ Spel-gebaseerd leren combineert de volgende elementen:
• affectief (plezier)
• sociaal (team, groep, naleving van regels)
• motorisch en psychomotorisch (beweging, coördinatie, balans)
• cognitief (ontwikkelen van spelstrategieën, regels leren)
• emotioneel (spanning, uitdaging, vrijheid, angst)
• cultureel (specifieke regels en procedures voor reactie)
• cross-cultureel
2.2 Principes van multimediaal leren
De voordelen van de affectief-humanistische benadering worden gecombineerd met de
zeven principes van multimediaal leren, welke zijn verwerkt in de afzonderlijke producten
van WelComm 2 Explore Europe:
→ Multimediaprincipe – leerlingen leren beter van woorden en plaatjes dan van alleen
woorden
→ Principe van ruimtelijke contiguïteit – leerlingen leren beter wanneer
overeenkomstige woorden en afbeeldingen dichtbij elkaar worden gepresenteerd in
plaats van ver van elkaar op de pagina of het scherm
→ Temporeel contiguïteitsprincipe – leerlingen leren beter wanneer overeenkomstige
woorden en afbeeldingen gelijktijdig worden gepresenteerd in plaats van
opeenvolgend
→ Coherentieprincipe – leerlingen leren beter wanneer vreemde woorden,
afbeeldingen en geluiden worden uitgesloten in plaats van opgenomen
→ Modaliteitsprincipe – leerlingen leren beter van animatie en verhalen vertellen dan
van animatie en tekst op het scherm
→ Redundantieprincipe – leerlingen leren beter van animatie en verhalen vertellen dan
van animatie, verhalen vertellen en tekst op het scherm
→ Principe van individuele verschillen – de effecten van beelden zijn sterker voor
leerlingen met een lage kennis dan voor leerlingen met een hoge kennis en voor
leerlingen met een hoge ruimtelijke kennis dan voor leerlingen met een lage
ruimtelijke kennis
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2.3 Leren via audio-/videokanalen
Deze benadering wordt gebruikt in de WelComm 2 Explore Europe experience video’s,
aangezien korte films als visueel medium geschikt zijn voor luister- en begripsactiviteiten,
maar ook voor taal- en cultuuroefeningen. Het gebruik van technologie, en met name
video, is een krachtig educatief hulpmiddel. De WelComm 2 Explore Europe experience
video’s verbeteren de ontwikkeling van vaardigheden door kinderen in staat te stellen om
natuurlijke situaties (bijv. verbale opdrachten, uitvoeren van activiteiten, sociale interacties,
enz.) in hun context te herkennen; een situatie analyseren, gebruikmakend van principes die
ofwel zijn geïntroduceerd in de video-opname of elders aan bod komen tijdens het leren van
talen; testen van de toepasbaarheid of relevantie van taalconcepten in reële contexten, enz.
De ervaringsvideo’s zijn onder meer gebaseerd op het gekoppelde modaliteitsprincipe,
waarbij zowel het audio/verbale kanaal als het visuele/picturale kanaal worden gebruikt
voor het verzamelen en verwerken van informatie. Het tonen van een beweging op het
scherm tijdens het vertellen biedt leerlingen dus dubbele en aanvullende informatiestromen
om kenmerken te benadrukken.
2.4 Leren via bordspellen
Bordspellen “zijn uniek omdat ze spelers ‘face-to-face’ samenbrengen rondom een spelbord,
zeer belangrijk voor iemands sociale ontwikkeling. Maar ook vanwege hun complexiteit,
tastbare inhoud en rijkgevarieerde thema’s bieden bordspellen een authentieke ervaring en
een blijvende herinnering.” (Mayer, B. & Harris,C. (2010). Libraries Got Game: Align Learning
Through Modern Board Games).
Dankzij het dubbele karakter zijn bordspellen perfect voor spelenderwijs leren. Aan de ene
kant zijn ze gestructureerd en volgens een bepaald principe, zodat we een aantal regels
kunnen toekennen, methodologieën kunnen bepalen en gestelde doelen kunnen bereiken.
We kunnen het spel interpreteren of duidelijke regels stellen, leerlingen zullen hoe dan ook
hun verbeelding oefenen. Aan de andere kant zijn bordspellen zeer verrijkende praktische
activiteiten die creatief leren bevorderen.
Bordspellen zijn in potentie een aanvulling op educatief lesmateriaal en traditionele
instructiemethoden (en in sommige gevallen zelfs een vervanging). Voor het leren van
vreemde en tweede talen bieden ze een nieuw type tool / hulpmiddel, dat in staat is om
moderne leervaardigheden te combineren met ‘strengheid’ en relevantie.
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Het gebruik van bordspellen verrijkt het leerproces op vier fundamentele manieren:
1) Ze versterken cruciale sociale- en levensvaardigheden;
2) Ze bieden leerlingen een authentieke ervaring;
3) Ze bieden een vertrouwde manier van betrokkenheid;
4) Ze verbeteren de informatievaardigheden en bevorderen het denkvermogen
In de context van het leren van vreemde en tweede talen paste WelComm 2 Explore Europe
deze aanpak toe op:
→ zorg dragen voor de basisgeletterdheid die nodig is om begrijpend te kunnen lezen;
→ ontwikkelen en versterken van de woordenschat van leerlingen;
→ onderzoeken van emotionele nuances van een taal en werken aan kritische evaluatie;
→ toevoegen van culturele aspecten aan het onderwijzen van vreemde talen
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3. Gebruikte taal leer-/lesmethods in de Welcomm 2 Explore
Europe producten
3.1 Communicatief leren
Communicatief leren is een vorm van leren gebaseerd op constante interactie tussen de
onderwijzer en de leerlingen en tussen de leerlingen onderling. De interactie vindt plaats
in de vorm van communicatie. Communicatie kan bestaan uit tekens, geluiden, woorden,
blikken, zinnen, verhalen, lichaamscontact, letters, enz. De leerlingen moeten voldoende
tijd krijgen om de gedemonstreerde oefeningen te imiteren. Alleen als leerlingen na
verschillende pogingen een oefening niet met succes kunnen uitvoeren, kan de docent
hen helpen en corrigeren. Dit moet voorzichtig en tactvol gebeuren; leerlingen mogen
nooit worden gedwongen. De onderwijzer moet ervoor zorgen dat de leerlingen vanaf
het begin belangstelling ontwikkelen voor en beseffen wat de persoonlijke voordelen van
de lesinhoud zijn. Dit besef dient gedurende de hele les verder uitgebouwd te worden.
Persoonlijke ervaring dient een centrale rol te spelen in de leerervaring en er dient zoveel
mogelijk gewezen te worden op mogelijkheden voor persoonlijke toepassing.
3.2 Participatieve methode
De participatieve methode is een van de belangrijkste instrumenten om de focus van de
taalonderwijsmethoden te verleggen van de expertise van de onderwijzer naar de houding
van de leerlingen. De rol van de leerlingen wordt verschoven van het passieve toehoorders
naar actieve deelnemers en zij worden onderdeel van het leerproces. De onderwijzer en de
leerling worden partners bij de ontwikkeling van het leerproces, waarbij ze heen en weer
stappen zetten tussen individuele ervaringen en nieuwe vaardigheden. De onderwijzer
faciliteert de interacties binnen de groep, zodat leerlingen van elkaar kunnen leren.
Het vereist ook het vermogen van de onderwijzer om te kunnen reageren op onverwachte
problemen, die vervolgens weer kunnen worden ingezet als materiaal voor het leren en
ontwikkelen van vaardigheden.
3.3 Motivatie verhogende methode
Het communiceren van vakspecifieke achtergrondkennis tijdens de lessen is zowel bedoeld
voor het vergroten van de motivatie voor de lesinhoud als voor een beter begrip van
de samenhang tussen lichaam en geest. Oefeningen, spelletjes, toneelactiviteiten en
soortgelijke methoden zorgen niet alleen voor variatie, maar helpen ook bij het vergroten
van de motivatie en creëren een ontspannen sfeer die de communicatie vergemakkelijkt.
Er moet een interactieve, leerlinggerichte benadering worden gebruikt die rekening houdt
met de verschillende leerstijlen van leerlingen en die leerlingen voldoende gelegenheid
biedt om zich uit te drukken als onderdeel van hun leerproces. Een uitnodigende
leeromgeving ten slotte, waar leerlingen worden gemotiveerd om actief deel te nemen,
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bevordert een groter gevoel van verbondenheid en stimuleert leren. Om de WelComm 2
Explore Europe-producten met succes toe te passen in het leer-/ onderwijsproces, moeten
bovendien de volgende aspecten in acht worden genomen en geïmplementeerd:
→ Verhoog het zelfrespect en de motivatie van leerlingen
→ Plan voldoende tijd voor informatie-inname en begrip
→ Geef voldoende tijd om te oefenen
→ Geef duidelijke instructies en houd de uitleg eenvoudig
→ Gebruik visuele hulpmiddelen
→ Geef gelegenheid voor regelmatige herhalingen
→ Neem altijd enkele eenvoudige oefeningen op die iedereen met succes kan voltooien
3.4 Interculturele competentie
Interculturele competenties maken het mogelijk om mensen bewust te maken van
overeenkomsten en verschillen, waardoor risico’s zoals stereotyperingen en het negeren
van culturele diversiteit worden voorkomen. Mensen met verschillende achtergronden
hebben door hun eigen ervaringen verschillende, maar even belangrijke bijdragen aan
een interculturele ontmoeting. Om interacties soepel te laten verlopen en misverstanden,
ongemakkelijke situaties en conflicten te voorkomen, moeten zowel de leden van de groep
als hun onderwijzer zich bewust zijn van de verschillende waarden en overtuigingen die in
een specifieke groep vertegenwoordigd zijn. De intercultureel competente onderwijzer is
in staat om dubbelzinnige en onzekere interculturele situaties te begrijpen, te evalueren en
ermee om te gaan, zich bewust te zijn van het eigen relatieve gelijk en communicatiestijlen
en -gedrag te kiezen en toe te passen, afgestemd op de specifieke lokale en interculturele
context. Het niveau van interculturele competentie van onderwijzers, hun activiteit of
passiviteit in het breed begrepen gebied van cultuur, hebben een onmiskenbare invloed
op de houding van de leerlingen ten aanzien van het leerproces en het creëren van een
werkomgeving van tolerantie, vertrouwen en openheid. Manieren om interculturele
competenties te ontwikkelen zijn onder meer:
→ opzettelijk en ontwikkelingsgericht programma van leren
→ evenwichtige uitdaging en ondersteuning, wat leidt tot het verminderen van angst
bij interculturele ontmoetingen
→ het faciliteren van leren voor, tijdens en na interculturele ervaringen
→ verdieping van interculturele ervaringen en taalonderdompeling
→ interculturele competentietraining
→ nieuwsgierigheid en cognitieve flexibiliteit cultiveren

9

Interculturele competentie essentieel voor lesgeven in verschillende culturen
(Bennett 2011):
De effectieve interculturele onderwijzer moet de volgende competenties hebben:
→ De manier van lesgeven in de cultuur van leerling begrijpen
→ Duidelijk communiceren met niet-moedertaalsprekers van de taal die bij het
lesgeven wordt gebruikt
→ Multiculturele groepen begeleiden (om de beurt praten, deelnemen, stiltes
gebruiken etc.)
→ Van communicatiestijl kunnen wisselen
→ Circulaire of indirecte verklaringen respectvol parafraseren voor lineaire en directe
groepsleden
→ Op cultureel passende manier enthousiasme voor onderwerp(en) uiten
→ Oordeel over alternatieve culturen opschorten
→ Herkennen en benoemen van cultuurspecifieke risicofactoren van leerlingen
(gezichtsverlies, groepsidentiteit enz.)
→ Meerdere referentiekaders ontwikkelen voor het interpreteren van interculturele
situaties
→ Gezond verstand tonen bij het kiezen van de meest geschikte interpretatie in een
transculturele situatie
→ Gevoelig geformuleerde vragen stellen en vermijden van voortijdige afsluiting
conversatie
→ Etnocentrische idiomen, jargon en aforismen vermijden
→ Informatie inwinnen bij een culturele informant om de benodigde informatie over
subjectieve cultuur te verkrijgen
→ Etnocentrisch gedrag herkennen in doelen, doelstellingen, inhoud, proces, media en
cursusmateriaal, evenals groepsinteractie
→ Leerlingen motiveren op basis van hun eigen waarden
→ Cursussen op verschillende manieren kunnen geven
→ Non-verbaal gedrag op een cultureel passende manier interpreteren
→ Het gebruik van humor voor culturele geschiktheid controleren
→ Culturele nederigheid tonen
→ Cultureel zelfbewust zijn
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4. Technieken voor het werken met kinderen
Kinderen, en met name tweetalige kinderen en migrantenkinderen, hebben speciale
leerbehoeften en hebben behoefte aan onderwijs op maat. Hun onderwijs is het meest
effectief wanneer deze op ervaring is gericht, gerelateerd aan hun omgeving en wordt
geleid door leerlingen zelf. Strategieën die daarbij kunnen helpen, zijn onder meer:
→ Coöperatieve leerstructuren – Onderwijzers kunnen een leerlinggerichte
benadering gebruiken. Coöperatief leren bevordert de betrokkenheid in de
klas door interactie tussen de leerlingen zelf aan te moedigen. In plaats van
een persoonsgerichte aanpak laat de onderwijzer kinderen met klasgenoten
of in groepen aan lesmateriaal werken, waardoor het participatieniveau wordt
gemaximaliseerd. De docent faciliteert voornamelijk, wat leidt tot hogere prestaties
en tegelijkertijd bijdraagt aan saamhorigheid.
→ Gedifferentieerde instructie – Onderwijzers kunnen leerervaringen op maat maken
om onderscheid te maken tussen de individuele behoeften van leerlingen. Er zijn
drie belangrijke leerstijlen: visueel, auditief en kinesthetisch. Er kan ook worden
gedifferentieerd door opdrachten af te stemmen op gereedheidsniveaus, en zo
nodig passende interventie- of vervolgactiviteiten aan te bieden. Een andere goede
manier om onderscheid te maken is door kinderen toe te staan activiteiten te
selecteren op basis van interessegebieden. Door in kleine groepen te werken is een
van de meest effectieve manieren om in de behoeften van verschillende leerlingen
in grote klassen te voorzien.
→ Doelstelling – Kinderen betrekken bij het proces van het stellen van doelen
is een uitstekende manier om hen aan te moedigen eigenaar te worden van
hun leerproces. In de vroege stadia moet het stellen van doelen op een zeer
duidelijke en simplistische manier worden gedaan - bijvoorbeeld door frequente
tweerichtingsgesprekken met kinderen over hun vorderingen op specifieke
gebieden. Om kinderen te helpen hun doelen te bereiken, moeten onderwijzers
specifieke, frequente feedback geven en voldoende tijd voor zelfreflectie.

11

5. Doelgroepen en niveau van taalcompetentie van leerlingen
De WelComm 2 Explore Europe-producten zijn ontworpen voor het ontwikkelen en
verbeteren van taalvaardigheden van leerlingen van niveau B1 en B2 (en hoger) volgens het
Common European Framework of Reference (CEFR). De primaire doelgroep voor toepassing
van de producten zijn tweetalige en migrantenkinderen in de basisschoolleeftijd (6-12 jaar),
maar de toepassing van de producten kan ook worden uitgebreid naar de volgende groepen
leerlingen:
→ Autochtone kinderen van 6-12 jaar, zowel voor het leren en beheersen van hun
moedertaal als voor het ontwikkelen van vaardigheden in een vreemde taal
→ Onderwijzers: leerkrachten basisonderwijs, taalleraren, inburgeringstrainers
en naschoolse opvoeders, voor het toepassen van de producten bij de kinderen
waarmee ze werken
→ Ouders van tweetalige en migrantenkinderen met het oog op het leren van de taal
van het gastland en het proces van intergenerationeel leren
→ Volwassen migranten van B1-B2-niveau voor het ontwikkelen en verbeteren van
vaardigheden in de taal van het gastland
→ Autochtone volwassenen van B1-B2-niveau voor het ontwikkelen en verbeteren van
vaardigheden in een vreemde taal

12

6. Onderwijsproces
Hieronder staan enkele aspecten waar leerkrachten die met tweetalige en
migrantenkinderen rekening mee zouden moeten houden:
→ Onderwijzers moeten voor de instructies gebruik maken van duidelijke, eenvoudige
taal, zodat de leerlingen de stof gemakkelijk kunnen begrijpen
→ Onderwijzers moeten goed voorbereid zijn wat betreft interculturele communicatie
en de sociale en culturele achtergrond van de leerlingen. Duiden van lichaamstaal
en lichaamscontact worden ook als benodigde vaardigheden van de docenten
beschouwd.
→ Gevoel voor humor, positief denken, betrouwbaarheid en een goede sfeer in de
groep zorgen voor een ondersteunende leeromgeving en versterken het leerproces.
Ze verminderen culturele obstakels en barrières voor het leren van talen
→ Het vieren van succes, bijvoorbeeld het behalen van een doel, is een motivatieinstrument in het midden en aan het einde van de les
→ In de omgang met tweetalige en migrantenkinderen kan het een voordeel zijn om
met tweetalige leraren of geschoolde opvoeders met een migratie- en/of etnische
vergelijkbare achtergrond te werken
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7. Instructies voor het gebruik van de Welcomm 2 Explore Europe
producten
WelComm 2 Explore Europe heeft drie afzonderlijke educatieve producten ontwikkeld die
kunnen worden gebruikt door (vrijwillige) taaldocenten en/of ouders om kinderen te helpen
de inhoud van de lessen beter te begrijpen, hun interesse in de voordelen van leren te
vergroten, motivatie te verbeteren en de interesse in onderwijskansen verhogen.
De producten van WelComm 2 Explore Europe bieden verschillende vormen van
communicatie of expressie: bordsel, stripboeken, korte films. Alle drie deze producten
zijn uniek en afzonderlijk ontwikkeld voor de partnerlanden die bij het project betrokken
zijn - Nederland, Bulgarije, Roemenië, Spanje, België en het VK, en zijn ontwikkeld in de
respectievelijke nationale talen (Nederlands, Bulgaars, Roemeens, Spaans, Frans en Engels).
De producten zijn beschikbaar in fysieke vorm en worden verspreid onder professionals
en vrijwilligers die werken met tweetalige en/of migrantenkinderen, en kinderen die
geïnteresseerd zijn in het leren van één van de doeltalen.
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7.1 WelComm 2 Explore Bordspel
De bordspellen van de ‘Explore’-serie ontwikkelen taalvaardigheden en culturele kennis over
Nederland, België, Bulgarije, Spanje, de regio Transsylvanië in Roemenië en Kent County in
het VK. Er is een bordspel voor elk van de landen beschikbaar in de respectievelijke lokale
taal:
• “Ontdek Nederland” gaat over Nederland, in het Nederlands
• “Explore la Belgique” gaat over België, in het Frans
• “Опознай България” gaat over Bulgarije, in het Bulgaars
• “Explora España” gaat over Spanje, in het Spaans
• “Transilvania” gaat over Transsylvanië, in het Roemeens
• “Explore Kent” gaat over Kent, in het Engels

Elk bordspel is ontworpen voor maximaal 7 spelers en omvat activiteiten door middel van
vragen en uitdagingen die de kinderen goed moeten uitvoeren om te winnen.
Hoofdoel van de spellen
Met deze bordspellen worden kinderen gestimuleerd om meer te leren over hun land, de
taal en cultuur. Daarnaast stimuleren de spellen ook de nieuwsgierigheid en interactie
met kinderen uit andere culturen. Via deze methode worden kinderen voorbereid op hun
toekomstige en volwassen leven, op hoe ze met respect kunnen omgaan met mensen uit
verschillende culturen.

15

Inhoud
De spellen zijn ontworpen om de taal en cultuur van een lokale stad, regio of land te
leren kennen. Elk onderdeel van de bordspellen (bijv. vragen, uitdagingen, beschrijvingen,
instructies) wordt ontwikkeld in de respectievelijke landstaal. Door het bordspel te
doorlopen, leren kinderen woorden, uitdrukkingen, lokale verhalen en uitspraken en
culturele feiten over hun land of regio.
De game-onderwerpen zijn:
• Kunst en cultuur
• Geschiedenis
• Eten
• Bekende mensen
• Landschap
Er zijn 50 vragen/antwoorden per onderwerp, met een totaal van 250 vragen/antwoorden
per spel. Lokale verhalen, feiten en ander materiaal zijn gebruikt als culturele referentie
voor de vragen en het ontwerp van de spellen. Alle spellen zijn in dezelfde stijl ontworpen,
met unieke componenten (tot in de kleinste details), die het culturele erfgoed van elk van
de landen / regio’s uitdragen. Bovendien zijn er 31 bonusvragen/minispellen in elk spel
opgenomen om interactie en communicatie tussen de spelers uit te lokken.
Co-creatie en deelname aan ontwikkeling en testen.
In elk land werden voor het uitwerken van de vragen co-creatiegroepen opgericht,
bestaande uit kinderen en onderwijzers. In totaal waren 43 kinderen, 19 onderwijzers
(leerkrachten en taalexperts) en 8 ouders betrokken bij de ontwikkelingsfase van het
bordspel.
Voor elk onderwerp zijn de vragen opgesteld door de partners, in samenwerking met
leerkrachten en ouders. De vragen zijn vervolgens voorgelegd aan een taalexpert die
de moeilijkheidsgraad van de vragen heeft aangepast aan de woordenschat aan het
kennisniveau van de kinderen. Een laatste beoordeling om de inhoud, het onderwerp, de
taal en de leeftijdsrelevantie te controleren werd gedaan door de partners en docenten.
De algemene feedback van alle pilotsessies is dat het spel onmiskenbaar amusant, leerzaam
en gemakkelijk te volgen is (spelelementen, regels, enz.) Veel kinderen vroegen waar ze
het spel konden kopen, een duidelijk teken van succes. De feedback van docenten is dat
de bordspellen gemakkelijk op school gebruikt kunnen worden als onderdeel van het
leerproces.
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7.2 Stripboeken
Welcomm 2 Explore Europe heeft een serie van 6 strips ontwikkeld, met actieve deelname
en hulp van kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar uit de zes partnerlanden: Nederland,
Bulgarije, Spanje, Roemenië, België en het VK. Elk stripverhaal vertegenwoordigt een
verhaal uit een van de landen, en is bewerkt en verteld door de kinderen zelf door middel
van tekeningen. Professionele kunstenaars hebben vervolgens aan de hand van de
stripverhalen van de kinderen originele tekeningen ontworpen, wat heeft geleid tot de
uiteindelijke illustraties in de stripboeken.
Elk verhaal is anders en is gebaseerd op een lokale traditie, sage of mythe (de originele
verhalen zijn bijgevoegd). Hoewel alle verhalen de lezer mee terug in de tijd nemen, maken
de humor en de innovatieve ideeën van de kinderen ze zo modern mogelijk. De verhalen
bevatten bijvoorbeeld mobiele telefoons en moderne straattaal.
Educatieve waarde
De stripboeken zijn (mede)ontwikkeld door
kinderen en tieners en kunnen gebruikt worden
om de taal en cultuur van de betrokken landen
te onderwijzen. De educatieve waarde is
tweeledig: de verhalen in de boeken kunnen
zowel worden gebruikt als hulpmiddel voor
het onderwijzen van taal en cultuur, maar
docenten kunnen de praktische benadering van
co-creatie ook gebruiken als een andere manier
om kinderen bij het leerproces te betrekken
en gezamenlijk lokaal cultureel erfgoed en
de wereld van strips en graphic novels te
onderzoeken.
Co-creatie en deelname aan ontwikkeling
De partners hebben onderzoek gedaan naar
lokale verhalen en een selectie gemaakt om
mee te werken. Dit heeft een breed palet
aan thema’s opgeleverd. Zo heeft Roemenië
het thema van de natuur gebruikt, België
een geschiedenisverhaal van een beroemd
standbeeld, Spanje een lokaal feest, Bulgarije een lokale traditie, Kent het landschap en
Nederland drie verschillende soorten sprookjesfiguren. De geselecteerde verhalen zijn
beoordeeld en geëvalueerd om er zeker van te zijn dat er consistentie is in focus en inhoud.
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Als volgende stap zette het partnerschap lokale actieteams op, inclusief de doelgroepen
(kinderen, onderwijzers en partners). Tijdens deze fase moedigden partners de kinderen
aan en bereidden ze hen voor om, met behulp van instructies, een strip te tekenen op
basis van de geselecteerde legendes. Dit is gedaan binnen 8 workshops die in 5 landen zijn
georganiseerd.
Over het algemeen was de opzet van de workshops: presentatie over stripboeken, de
kinderen laten zien wat het betekent om een stripboek te tekenen; presentatie (lezing
door begeleider) van de legende(s). Als kinderen een verschillende taalachtergrond hadden
werden onbekende woorden en culturele begrippen toegelicht en uitgelegd. Kinderen
werkten individueel of in teams. De vraag was om op basis van de legende een ‘modern’
verhaal te bedenken, of een fictief personage(s) om in het verhaal op te nemen. Ze tekenden
het verhaal in de verschillende blokken en schreven onder elk blok of in een tekstballon
wat er gebeurde en wat de personages zeiden. Na de workshops analyseerden de lokale
projectteams de verhalen van de kinderen en kozen ze de verhalen die zowel het meest
authentiek als origineel waren.
De stripboeken
De definitieve verhalen in het Welcomm 2 Explore-stripboek zijn:
• De Rivierzusjes (een bewerking van de Transsylvanische volkslegende ‘de
geboorte van de rivieren Maros en Olt’)
• De nieuwe legende van Manneken Pis uit België
• Drie verhalen over Holle Bolle Gijs uit Nederland
• De Legende van de Bulgaarse martenitsa uit Bulgaria
• De oorsprong van “Las Fallas” uit Spanje
• Margate’s mysterieuze grot uit Kent, VK
De teksten en dialogen van alle verhalen zijn aangepast en bewerkt door een professional,
in een aansprekende stijl en met respect voor het taalkundige inhoudskader in het Engels;
vervolgens werden de teksten vertaald / aangepast in de partnertalen. De artistieke
productie en het ontwerp, inclusief belettering in alle talen, werd volledig gedaan door een
team van professionele kunstenaars, die de stripfiguren en de omgeving tekenden en deze
min of meer op de voorbeelden van de kinderen lieten lijken.
Er zijn in totaal 6 stripboeken, elk met alle 6 stripverhalen in de lokale partnertaal:
Nederlands, Bulgaars, Spaans, Roemeens, Frans en Engels. De omslagen en inleidende
teksten van de boeken zijn voor elk boek hetzelfde. De stripboeken zijn beschikbaar
als fysieke producten en worden verspreid onder geïnteresseerde organisaties en
belanghebbenden in de partnerlanden.
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7.3 Ervaringsvideo’s
WelComm 2 Explore Europe heeft een serie van 19 educatieve ervaringsvideo’s ontwikkeld
met verschillende verhalen, oriëntatiepunten en tradities uit de 6 partnerlanden: Nederland,
Bulgarije, Spanje, Roemenië, België en het VK. Per land zijn 3 video’s beschikbaar in de
respectievelijke landstaal (4 voor Nederland in het Nederlands), waarin kinderen als
hoofdrolspelers deelnemen aan de ontwikkeling van de scenario’s. De korte films geven
verschillende situaties en verhalen weer van de gedeelde ervaringen van kinderen met
betrekking tot het cultureel erfgoed, bijvoorbeeld: kinderen in een museum of kunstgalerie,
in een kasteel of paleis, in een natuurpark. Of kinderen die traditionele gerechten bereiden
met de grootouders of deelnemen aan een stadsevenement. In sommige van de films
fungeren de kinderen ook als gids van hun stad/land. De scenario’s zijn zo ontwikkeld dat ze
ruimte laten voor de creativiteit van kinderen, zodat ze vrij en impulsief kunnen handelen en
spreken.
Als vervolg op de video’s is er een reeks taalspelletjes beschikbaar op de projectwebsite om
de opgedane kennis te testen. De gedefinieerde taalinhoud (relevant voor de woorden en
zinnen van het filmonderwerp) voor elk van de films vormt de basis voor deze spellen. Voor
elke film zijn drie oefeningen ontwikkeld: een geheugenspel, een oefening om ontbrekende
woorden in een zin in te vullen en een oefening om woorden in de juiste volgorde te zetten
om zo een zin te maken.
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Educatieve waarde
De video’s zijn bedoeld om te worden gebruikt als hulpmiddel voor de ontwikkeling van
taalvaardigheid en culturele kennis van de YouTube- en sociale media-generatie. Korte
films bieden een visueel medium en zijn geschikt voor luister- en begripsactiviteiten, maar
ook voor taal- en cultuuroefeningen. Aan de kinderen kan gevraagd worden om tijdens het
bekijken van de films basisnotities over het plot, de personages of de setting te maken.
De taalspelletjes die bij elke video horen vergemakkelijken het leren en zorgen ervoor
dat kinderen enkele zinnen en culturele feiten leren door middel van de film die ze zojuist
hebben gezien.
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Annex I - De volledige legendes die gebruikt zijn voor de stripboeken
Nederland
Holle Bolle Gijs (Plumpy Chunky Chuck)
Heb je wel gehoord van de hollebollewagen
Waar die hollebolle Gijs op zat?
Hij kon schrokken, grote brokken
Een koe en een kalf en een heel paard half
Een os en een stier en zeven tonnen bier
Een schip vol rapen en een kerk vol schapen
En nog kon Gijs van de honger niet slapen!
Dit vers is de basisbeschrijving van Holle Bolle Gijs. Met dit vers als uitgangspunt kunnen
kinderen hun eigen legende maken over Holle Bolle Gijs.
Witte Wieven
Witte Wieven zijn vrouwelijke witte wezens die mensen kunnen helpen of afschrikken. De
Witte Wieven zijn te zien in bossen, begraafplaatsen en de Hunebedden. Witte Wieven kun
je zien als geesten of als feeën.
Met deze beschrijving uitgangspunt kunnen kinderen hun eigen legende maken van de
Witte Wieven.
Bokkenrijders
De Bokkenrijders zijn mannen / jongens die op geiten rondvliegen. Bokkenrijders zijn rovers
en bandieten, ze overvallen, stelen en maken mensen bang. Ze veroorzaken onrust in dorpen
door rond te vliegen op hun geiten.
Met deze beschrijving uitgangspunt kunnen kinderen hun eigen legende maken van de
Bokkenrijders.

Bulgarije
De Legende van de Bulgaarse Martenitsa
Tegen het einde van zijn leven riep de Bulgaarse heerser Khan Kubrat zijn 5 zonen bij zich. Hij
had een bundel stokken bij elkaar gebonden. Khan Kubrat trok een van de stokken eruit en
brak deze gemakkelijk in tweeën. Toen hij vervolgens probeerde de hele bundel te breken,
mislukte dat. Dit was zijn erfenis voor zijn zonen: als ze verenigd blijven, kan niets hen
breken.
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Kort na de dood van de Khan vielen de Khazaren de Bulgaren aan en namen zijn dochter,
Huba, gevangen. De leider van de Khazaren, Ashina, eiste dat de zonen van Khan Kubrat hem
als hun leider zouden accepteren – alleen dan zou hij hun zuster vrijlaten en mochten ze hun
land behouden.
De oudste zoon, Bayan, aanvaarde het leiderschap van de Khazaren en bleef bij zijn
gevangengenomen zuster. De andere vier zonen gehoorzaamden echter niet aan de bevelen
van hun overleden vader en gingen uit elkaar en op zoek naar nieuw land voor hun stammen.
Een van hen ging naar het noorden, de andere drie (Asparuh, Kuber en Altsek) gingen naar
het zuiden, elk met een andere route. Voordat ze weggingen, kwamen de vijf broers en
zus overeen dat Bayan en Huba bij de Khazaarse leider zouden blijven totdat de rest nieuw
land zou vinden voor de Bulgaren. Volgens afspraak zou Asparuh een vogel sturen met een
gouden draad aan zijn poot. Dit zou het teken zijn voor Huba en Bayan om te ontsnappen en
hun broers te volgen.
Niet lang nadat ze waren vertrokken, zag Huba de vogel met de beloofde gouden draad aan
zijn poot. Zij en Bayan ontsnapten aan de Khazaren en bereikten het land bij de rivier de
Donau. Ze hadden geen idee welke kant ze op moesten, de vogel was de enige die wist waar
hun broers waren. Om een teken te sturen, ving Bayan de vogel en bond een witte wollen
draad aan zijn voet. Terwijl hij dit deed, bereikten de soldaten van de Khazaren hen en vielen
hen aan met pijl en boog. Bayan werd geraakt en zijn bloed liet een rode vlek achter op de
draad, net voordat hij de vogel losliet om zijn broers te zoeken. Op dat moment verscheen
Asparuh samen met zijn leger aan de andere kant van de rivier.
De dappere soldaten staken de rivier over en versloegen de Khazaren, waarbij ze Bayan en
Huba redden. Toen de broers en zus eindelijk verenigd waren, nam Asparuh de wit-rode
draad van de vogelpoot en bond een klein stukje ervan aan elk van zijn mensen. Hij gaf
toen toe dat hij en zijn broers niet luisterden naar het advies van hun vader en dat ze met
hun bloed betaalden voor het uiteenvallen. Ze noemden deze wit-rode draad martenitsa
en besloten dat vanaf die dag de draad nooit meer doorgesneden zal worden, zodat het de
Bulgaren altijd zal verenigen.
De martenitsa werd het symbool van geluk, gezondheid, liefde en vreugde, dat elk jaar op 1
maart Bulgaren over de hele wereld verenigt.
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Spanje
De oorsprong van “Las Fallas”
Las Fallas is een van de bekendste “fiestas” (feesten) in Spanje en het belangrijkste festival
in Valencia.
Het festival duurt meerdere dagen en eindigt steevast met het verbranden van de
felgekleurde en enorme poppen, of “ninots”, zoals ze worden genoemd. Daarom vertellen
we niet wat Las Fallas is, maar waar het festival vandaan komt.
Beginnend met de naam: “Falla” betekende in het middeleeuwse Valencia fakkel. Ooit was
Las fallas niets meer dan de oude fakkels die in de wachttorens die de stad verdedigden
werden geplaatst. In “Llibre dels feits” (een boek geschreven tussen de 13e en 14e eeuw)
wordt echter een verhaal verteld over de mannen van koning Jaime I, die fakkels droegen
om hem bij te lichten. Daarop voortbordurend werden deze fakkels ook gebruikt voor het
verlichten van feesten. Zo werd de naam “falla” uiteindelijk synoniem voor het vieren van
feesten.
Volgens een legende hielden de timmerlieden van Valencia een “fiesta” op op 19 maart,
de dag van hun beschermheilige - San José, en verbrandden ze houtsnippers in de
deuropeningen van hun werkplaatsen om te vieren dat de winter ten einde liep. Hiervoor
zouden ze een lamp gebruiken die een “parot” werd genoemd. In de loop van de tijd
probeerden de timmerlieden elkaar te overtreffen door hun vreugdevuren te versieren
en zelfs de “parot” aan te kleden, een persoon of klant voorstellend die dat jaar bijzonder
vervelend was geweest. Deze gewoonte is zich blijven evolueren en elk jaar zijn de
bouwwerken gecompliceerder en spectaculairder dan voorheen.
Er zijn ook mensen die zeggen dat Las Fallas een veel eenvoudigere oorsprong heeft – het
is simpelweg een variatie op andere populaire feesten waarbij beeltenissen in het vuur
worden gegooid omdat ze iets negatiefs vertegenwoordigen, zoals een demon of het
winterseizoen.
Vanwege een gebrek aan historische documentatie is geen van deze theorieën echter ooit
bewezen. De eerste schriftelijke documentatie van Las Fallas dateert uit 1784. Interessant is
dat in de stadstranscripties door de autoriteiten wordt opgemerkt dat het verboden is om
“fallas” in de straten van de stad te verbranden en in deze plaats daarvan in gebieden met
voldoende ruimte te plaatsen.
Wat hun oorsprong ook mag zijn, Las Fallas wordt al meer dan 200 jaar gevierd… en er is nog
steeds genoeg hout om te verbranden.
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Roemenië
De geboorte van de rivieren Maros en Olt
Boven Balánbánya ligt een enorme berg genaamd Tarkő. De berg is vernoemd naar een fee
die duizend jaar geleden in een gouden paleis woonde. De fee Tarkő had alles, inclusief twee
prachtige dochters, Maros en Olt, maar desondanks was ze altijd verdrietig. Ze zat altijd met
tranen in haar ogen voor het raam. Haar dochters maakten veel ruzie: Maros was rustiger
dan haar zus, Olt, die opvliegend was en in alles de eerste wilde zijn.
Maar wat de fee echt verdrietig maakte, was de afwezigheid van haar man. Haar man was
door de koning verbannen nadat hij hem had durven tegenspreken. Hij mocht zijn vrouw
niet meer zien en moest bij de zee leven, terwijl zijn vrouw op het land moest wonen. Toen
de dochters merkten hoe verdrietig hun moeder was, begonnen ze haar naar de reden te
vragen. Ze vertelde hen dat haar geliefde echtgenoot ver weg aan de Zwarte Zee woonde en
dat ze hem niet mocht zien.
”En hoe zit het met ons? Mogen wij daar wel heen?”, vroegen de meisjes.
Hun moeder antwoordde dat als ze het met elkaar eens konden worden, zij de meisjes
in twee rivieren zou veranderen zodat ze hun vader konden bereiken. Maar zodra ze de
kamer verliet begonnen de meisjes te ruziën over wiens naam de reis moest dragen. Ze
konden het niet eens worden en besloten apart te reizen. Hun moeder wist daar echter
niets van, omhelsde hen en veranderden hen in twee beekjes. Toen zag ze dat haar dochters
in verschillende richtingen naar de Zwarte Zee vertrokken, maar ze kon ze niet meer
tegenhouden. Olt haastte zich, maar werd al snel moe en zwak. Toen hoorde ze de stem van
haar zus Maros, die langzamer stroomde, maar met veel meer kracht en water. Olt smeekte
Maros om haar naar de Zwarte Zee te dragen en zo kwamen ze samen aan bij zee. Daar
zagen ze hun vader, die bij de zee stond, op het punt waar de Donau in zee uitmondde. Ze
begonnen huilend tegen hun vader te roepen, maar ze zonken in zee.

België
De 7 verschillende legendes over Manneken Pis
Eerste legende
Het eerste verhaal lijkt zo uit de hoge hoed van Harry Potter te komen. Het is het verhaal
van een klein manneke dat zijn behoefte deed tegen de deur van een heks. De heks was
woedend en vervloekte het jongetje: om hem te straffen zou het jongetje voor eeuwig en
altijd zijn onfatsoenlijke geplas voortzetten. Een brave man die alles had zien gebeuren,
verving snel het jongetje door een beeldje om hem te bevrijden van het eeuwige plassen.
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Tweede legende
Ook het tweede verhaal gaat over wildplassen... Een ventje van drie turven hoog, kleine
Julien, plaste tegen de deur van een heilige kluizenaar. De oude man hoorde het vreemde
geluid dat zijn huis maakte en veranderde de kleine jongen in een stenen beeld en
veroordeelde hem zo om zijn onfatsoenlijke daad voor altijd voort te zetten. Het einde van
de legende werd echter veranderd om de kinderen niet bang te maken. De vader van het
kind maakte een beeldje uit dat precies op zijn peuter leek en bij de presentatie ervan werd
zijn zoontje weer levend.
Derde legende
De derde legende is een heroïsch verhaal. Het is het verhaal van het belegerde Brussel, dat
dagenlang weerstand bood aan zijn vijanden. Voordat de belegeraars de strijd opgaven
staken ze een vat buskruit met een lont aan om Brussel in brand te zetten. Gelukkig zag
een kleine jongen die langs de Rue de l’Étuve wandelde het lont branden. Omdat hij niet
wist waar hij water vandaan kon halen, besloot hij de vlam uit te plassen. Het vuur doofde
onmiddellijk. Als dank werd door de burgerij van Brussel een beeldje ter ere van de moedige
jongen opgericht.
Vierde legende
De vierde legende is weer een ondeugende, ten tijde van de kruistochten. In Brussel
woonden de graaf De Hove, zijn vrouw en zijn zoon Godefroid. De graaf bood deze glorieuze
strijders regelmatig zijn gastvrijheid aan, en stuurde zijn vijfjarige zoon, een zeer vindingrijk
kind, om hen te verwelkomen. Maar dit ondeugende kind bracht zijn vader in verlegenheid
door tijdens de processie aldoor te plassen. Om deze belediging goed te maken lieten de
graaf en de gravin een verzoenend beeldje oprichten.
Vijfde legende
De vijfde legende vertelt het verhaal van een kind dat vermist raakte in de drukte van
Brussel. Zijn vader was al vijf dagen naar hem op zoek toen hij hem eindelijk vond, op de
hoek van de Rue de l’Etuve en de Rue du Chene. De jongen stond daar zijn blaas te legen. De
vader was zo blij dat hij zijn zoon had teruggevonden dat hij een standbeeld liet plaatsen om
dat moment te vereeuwigen.
Zesde legende
De zesde legende dateert uit de 8e eeuw. Toen baarde de vrouw van een landheer een baby
die zo ‘hoog kon pissen’ dat hij de baard van Vindicien, de bisschop van Arras, onder plaste.
Kort daarna stierf Vindicator. Wie moest de jongen nu dopen? Een edelvrouw genaamd
Goedele stemde ermee in om de peuter te zegenen. Maar de vader van de jongen voelde
zich aangetrokken tot deze Goedele en ging naar haar huis. Daar heette zij de man welkom,
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zonder van zijn bijbedoelingen te weten. Toen de man deze kenbaar maakte, verklaarde
Goedele verontwaardigd hem te straffen: “Je enige zoon zal niet meer groeien en nooit
meer stoppen met pissen”.
Zevende legende
En tot slot de meest plausibele van alle legendes, gebaseerd op historische feiten. In 1142
werd Godefroid III, hertog van Lotharingen, geboren. Helaas stierf zijn vader, Godefroid II,
kort na zijn geboorte. Dat moment werd door twee van zijn vazallen, Gauthier Berthout en
zijn broer Gérard de Grimbergen aangegrepen om de macht te grijpen, ze namen de wapens
op tegen de pasgeboren troonopvolger. De Heer van Gaasbeek beval de aanwezigheid van
de jonge hertog op het slagveld.
Zo gebeurde het dat de wieg van de baby werd opgehangen aan de tak van een jonge eik op
het slagveld van Ransbeek. Tot vier keer toe wist het leger van de baby een aanval van de
tegenstanders af te slaan. Een op het eerste gezicht verloren strijd werd gewonnen door de
aanwezigheid van het kind dat stilletjes het gebaar uitvoerde dat nog steeds beroemd is. In
die pose werd in Brussel een fontein opgericht met de naam Manneken-Pis. Bovendien werd
de jonge eik gerooid en verplaatst naar de plaats van de Rue du Chêne.

Verenigd Koninkrijk
Margate’s mysterieuze grot
In 1835 was er een huis genaamd Belle Vue cottage in Margate, Kent…
Het huis was onlangs gekocht door een heer, de heer James Newlove, die een aantal
wijzigingen wilde aanbrengen. Hij huurde een paar werklieden in om hem te helpen met het
werk aan de eendenvijver van het huis.
‘Kunt u hier alstublieft een paar meter uitgraven?’
‘Meneer, kom alsjeblieft hier, dit moet u zien!’
De heer riep zijn zoon:
‘Joshua, kom alsjeblieft hier. Ik zal je helpen om in dit gat te kruipen zodat je kunt zien wat er
onder deze vijver is.’
De heer liet zijn jonge zoon Joshua in het gat in de grond zakken. Joshua kwam verbaasd
weer tevoorschijn.
‘Vader, er zijn allemaal tunnels bedekt met schelpen, er zijn er miljoenen. Het is zo mooi!’
‘Wat bedoel je met miljoenen van hen? Wat is dit?’
‘Het is net een schelpenparadijs. Alle muren zijn versierd met vreemde symbolen, ze zien
eruit als mozaïeken. Er zijn daar miljoenen schelpen, echt waar.’
Een jong meisje, Joshua’s zus Fanny, verscheen:
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‘Vader, Joshua en ik wisten al een tijdje geleden van deze mysterieuze grotten. We
ontdekten het op een dag toen we aan het spelen waren bij de vijver. We vinden het heerlijk
om erin te verdwalen.’
Fanny vervolgde: ‘Het is zo mooi. Er zijn miljoenen schelpen en er zijn zoveel verschillende
soorten mozaïeken gevormd. Het ziet eruit als een kunstwerk.’
Is het een oude heidense tempel? Een ontmoetingsplaats voor een geheime sekte? Niemand
weet wie deze geweldige plek heeft gebouwd, of waarom, maar sinds de toevallige
ontdekking ervan zijn bezoekers van over de hele wereld geïntrigeerd door het onopgeloste
mysterie.
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