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'Yosoy Sylvie,encantada. *' Dit leerde
redacteur Sylvievan Nieuwerburgh
tijdens haar eerste les Spaans via Myngle.
Mynglebestaat sindseind vorigjaar
en laatzich omschrijvenalsde Marktplaats
voortaallessen. Deleerlingvertelt.
*. Ik ben Sylvie, aangenaam:

Online
yngle is een
dienst voor taallessen gebaseerd
ophetMarktplaats- model:
handel tussen
vraag en aanbod. U kunt er zowat
elke taal- van populaire talen zoals
Spaans en Frans tot weinig gesproken talen als Bislama en Sindhi - op
elk gewenst niveau leren.
Bijzonder is dat de lessen gegeven
worden door een autochtone docent, via Skype. Het enige wat u, als
heel geYnteresseerde leerling, hoeft
te doen is een account aanmaken op
Myngle en Skype.

El profesor

Spanish

~ Nadat u bij
Myngle(en Skype) een account
hebt aangemaakt, kunt u
grasduinen in het
cursusaanbod.
Bijwijzevan proef
kozenwijvoor
een cursus
Spaans. onder
leidingvan Jose
Carlos Godoy.
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Myngle.de marktplaats voor taallessen. bestaat sinds
december 2007. Het begon bij Marina Tognetti. ex-werknemer van eBay, die Chinees wilde leren. InAmsterdam
kon ze moeilijk een leraar vinden op haar niveau. Bovendien voorzag ze een gebrek aan persoonlijke aandacht.
Prive lessen op internet leken haar veel handiger. Hiermee was een idee geboren. Meteen daarna schreef ze een
plan. betrok ze mensen erbij en samen hebben ze op eigen kosten een platform gebouwd. Nu is Myngleop zoek
naar financiers om het platform uit te bouwen en een
I marketingcampagne op poten te zetten.
Een van de oprichters is Egbert van Keulen. eveneens
I ooit werkzaam voor eBay. "Webestaan nu vier maanden
I en hebben al ongeveer 8000 leden uit 156 landen en iets
meer dan 500 leraren. Natuurlijk zijn we blijverrast. maar
aan de andere kant is het succes niet erg verbazingwekkend. Het mes snijdt immers aan twee kanten. Het is

;

niet alleen voor beide partijen heel flexibel
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Ret prille begin

- zowel

voor

zakenmensen die vaak onderweg zijn als voor mensen
op het platteland zonder leraren in de buurt maar het
creeert ook een nieuwe economie: 10 euro per les is een
maandsalaris voor een leraar in Brazilie.
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wieg van Myngle. Hij voorziet
miljoenen
gebruikers.op
termijn.
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Hij is elke dag van acht uur 's morgens tot tien uur 's avonds beschikbaar voor online lessen. Dit is echter
niet helemaal waar, bleek later uit
een van onze gesprekken, want hij
geeft regelmatig overdag Spaanse
les op een priveschool voor buitenlanders. Dit nam niet weg dat het
vinden van een geschikt tijdstip beide partijen steeds zeer gemakkelijk
afging.

Zodra beide accounts zijn aangemaakt kiest u een van de ruim vijfhonderd leraren en bij een van hen
boekt u een taalles. Ik koos voor
de les Introduction to Spanish, Leccion 1 Greetings bij leraar Jose Carlos Godoy (28)uit MaIaga in Spanje.
Jose Carlos biedt een gratis proefles
aan en vraagt daarna 10 euro per
les. Via PayPal kan ik betalen.

"Myngle vangt ook het dal op dat voigt op de piekbelasting van talenscholen in het buitenland na het toeristenseizoen. Over een paar jaar willen we miljoenen gebruikers hebben. Dit is haalbaar. vinden wij.want er zijn nu al
zoveelleden zonder enige marketingactiviteit. Bovendien is het een wereldwijde dienst. ook al beperkt de
markt zich tot taal. Verder voegen we binnenkort nieuwe
toepassingen toe: podcasts. uitgebreide hUiswerkmogelijkheden en het Myngle Master systeem. Dit systeem
laat leraren toe elkaar aan te prijzen om vervolgens een
commissie te krijgen op de lessen die zij geven:'

Lerenvan een tweede taal
Het aantal mensen dat Engels willeren zal waarschijnlijk pieken rond de 2 miljard in de komende 10 tot 15
jaar. met een aanzienlijke toe name uit het Chinese
onderwijs.
In China zijn nu 250 miljoen leerlingen Engels. met
een groei van 20 miljoen per jaar. Er zijn echter slechts
1 miljoen leraren om deze behoefte te dekken.
Er zijn momenteel naar schatting 30 miljoen leerlingen
Mandarijn wereldwijd. Dit aantal zal groeien naar 100 miljoen in 2010. Hiervoor zullen 4 a 5 miljoen docenten
nodig zijn in 2010.

--

Technische

hinder.

nissen
Net voordat de les gaat beginnen, ga
ik via de site van Myngle naar het virtuele klaslokaal. Daar wacht ik totdat
de leraar me via Skype belt. AIleen
als de communicatie via Skype goed
gaat, kan de les start en. Dat ik en alle
medeleerlingen daar volledig van afhankelijk zijn is nadelig. Het is namelijk vooralsnog niet mogelijk om
een andere communicatiedienst te
kiezen.
Zelfben ik enkele technische hickups tegen gekomen. De eerste keer
kon ik geen verbinding maken met
Skype, wat waarschijnlijk deels aan
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Myngle staat
of vaIt met de
kwaliteit van de
verbinding via
Skype.

Sinds 2005 kunnen de 9 miljoen leerlingen van de
middelbare school in Brazilie Spaans als tweede taalleren. Door deze wetswijziging wordt er een gebrek aan
leraren en studieboeken verwacht.
Het wereldwijde belang van een taal is nu vooral afhankelijk van het aantal mensen dat haar als tweede taal
gebruikt en niet meer van het aantal en de welvaart van
diegenen die haar als moedertaal spreken.
Deze cijfers scheppen hoge verwachtingen bij de oprichters van Myngle. Zij den ken een belangrijke rol te
kunnen spelen in talen met een hoge of snel groeiende
vraag en met een tekort aan autochtone leerkrachten.

~Mynlle

. Leraar Jose heeft zelf de
slides gemaakt.
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"Daarnaast biedt Skype te weinig extra's. De slides worden vooraf gemaakt, de leraar kan ze tijdens de les niet
aanpassen. Maar virtuele lessen zijn pas efficient als de
docent kan schrijven en markeren terwijl hij lesgeeft.
Hijmoet met kleuren kunnen werken, cirkeltjes kunnen

Ook al kent Myngle veel voordelen, nadelen zullen er be- maken, woorden weglaten uit een tekst ...kortom: simpelweg spelen met de taal.
slist ook zijn. Denk aan het ontbreken van sociaal con"Na de les moet de leerling de kennis kunnen visualisetact tussen leraar en leerling, en studieboeken. Of niet?
ren met lees-,schrijf- en grammaticaoefeningen. Er is
Serge Langerock, al twintig jaar een taalexpert van Bernog onvoldoende cursusmateriaal bij Myngle en dat is
litz, het grootste taalinstituut ter wereld. vindt Myngle
nadelig. Daarom is Myngle een goedkope oplossing
een goed initiatief, maar schrijft Skype vele nadelen toe:
voor particulieren. Om de basis mee te krijgen is het
"Er zijn drie problemen met Skype: Er is geen digitaal
goed, voor het echt diepere werk is het niet voldoende.
lesbord, het is niet mogelijk om de les op te nemen of
Maar hoe dan ook: taallessen via internet zijn de
terug te spoelen en de verbinding laat het te vaak
afweten.
_ toekomst."
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Online
mijn computer lag en deels aan het
overbelaste dataverkeer van Skype.
De tweede keer was het even zoeken
naar de goede geluidsinstellingen
voor de microfoon. Hierdoor heb ik
twee keer een les moeten verzetten.
Dit is vervelend. Voer daarom een
testgesprek via Skype met iemand
anders alvorens de les plaatsvindt.
De leerling heeft overigens enkel een
microfoon nodig, geen webcam.
Beeld is niet noodzakelijk en zou bovendien het geluid kunnen vertragen.

Leccion

I

Zodra ik in mijn virtuele klaslokaal
contact hebt met mijn leraar, verschijnen een aantal slides. Daarop
staan kinderlijke plaatjes die precies
aangeven wat de leraar zegt en wat ik
moet zeggen en wat elk woord of zin
betekent. Vertalingen zijn daarom
niet no dig. De gang van zaken wijst
zich verder vanzelf.
Tijdens mijn eerste les Spaans leerde
ik mezelfvoor te stellen aan een ander en naar iemand anders zijn
naam vragen, oftewel kennismaken.
Dit ging er ongeveer zo aan toe:
jHola! Yosoy Sylvie.
jHola! YosoyJose.
Encantada.
Encantado.
In de tweede les 'Introducing others'
leerde ik aangeven dat ik een vrouw
ben en vragen naar andere personen. Een greep uit de tweede les:
Es Sylvie. Es una mujer.
JQuien es ester Esta esMaria.
Beide lessen duurden niet langer
dan een uur. De leraar bleeflanger
stilstaan bij een slide als ik de betreffende stofnog niet goed onder de
knie had. Tijdens de lessen ging het
vlotjes, vooral dankzij zelfgemaakte
aantekeningen die een geheugensteuntje voor me waren. Ook al is
Spaans misschien de logica zelve, in
het begin is het nog even behelpen
met de uitgangen en werkwoordsvormen. Gelukkig kreeg ik na les
twee huiswerk mee. Dit bestond uit
een Word-documentje met daarin
zelf in te vullen zinnen en onderaan
de oplossingen.

Flexibel
treerd

Curso de Espafiol
LecciOn 2

& Juist omdat er
heel gericht en
zonder franje
wordt lesgegeYen, beklijft het
onderricht in
Myngle beter.
meent docent
Jose.

deels afhangt van de ambitie, discipline en het doorzettingsvermogen
van de student. Hoe dan ook is deze
maniervanleskrijgenleuk,gemakkelijk en heel tlexibel. Dat u de lessen
thuis kunt volgen wanneer het u uitkomt, is wellicht het grootste voordeel van Myngle. Ook voor de leraar.
Maar nog belangrijker is het visuele
aspect, meent docent Jose Carlos:
"Het grootste verschil met fysiek lesgeven is dat de leerling van Myngle
zich concentreert op het visuele. Hij
ziet meteen wat het woord betekent

en onthoudt dit dan ook beter. In
een gewone les wordt vaak te veel en
te uitgebreid uitleg gegeven; dat gaat
voorbij aan de essentie. Bovendien
zijn Myngle-Iessen korter en volgens
mij simpelweg beter."
Jose Carlos is via Google op Myngle
gekomen en heeft inmiddels tien
studenten. Hij hoopt in de toekomst
5 lessen per dag te kunnen geven. De
slides maakt hij zelf. Per les neemt
ditdrie a vieruurtijdin beslag. Vanwege het auteursrecht kan de
student ze niet opslaan. .

(AdvertentieJ

CD
Groot voordeel
van Myngle: u
kunt de lessen
rustig in uw
eigen huis
volgen. Daarbij
hebt u een
prive-Ieraar. En
datvooreen
schappelijk
bedrag...

en geconcen-

Ondanks het huiswerk en de duidelijke slides waarvoor we de nodige
tijd namen, betwijfel ik of de nieuwe
kennis blijft hangen. Ik denk dat de
efficientie van online lessen groten-
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