
't Wetboek zegt ons kort en goed, 
dat een kind wat leeren moet. 
En de wet is niet tevreê 
met het enkle A b c! 
 
[bron: Wilhelm Busch, Max en Maurits (vert. Thomas van Buul). 1922] 

 
TR!MEKO – “Reizen onder Duitse vlag” 
 
Dag beste collega’s, 
 
Ik ben Trix Eschweiler en geef Duits in Nederland. Ik leid een klein familiebedrijfje, weliswaar 
niet helemaal zoals in de Duitse reclame, maar toch. 
 
Op het terrein van Duits als vreemde taal ben ik al meer dan 25 jaar volop actief. 
 
Een taal trainen met afwisseling, plezier, spanning, goed resultaat en veel motivatie – wie wil 
dat niet? 
 
TR!MEKO doet wat ze belooft. Via een door mij ontwikkelde taalleermethode: “Reizen onder 
Duitse vlag”. 
 
Het zijn de doelen van elke docent die met de tijd mee wil gaan en leerlingen een 
inspirerend leerprogramma wil bieden. Vaak ziet de schoolrealiteit er heel anders uit. Je wilt 
veel maar je creativiteit wordt soms door allerlei omstandigheden ingeperkt. Dat is jammer 
genoeg ook mij ervaring. 
 
Tijdgebrek maakt individuele aandacht vaak moeilijk of onmogelijk. Veelal is ook de 
klassengrootte een stevige drempel. En ook gaat het vaak veel te veel om geld. 
 
“Kennis maakt sterk”, en dat moet toch eigenlijk de toekomst van onze jeugd zijn. 
 
Hoe vaak stel je niet vast dat je eigenlijk in de les veel te weinig Duits spreekt of gesproken 
hebt, zeker in de onderbouw waar je toch eigenlijk de basis zou moeten leggen en de 
angstdrempel om actief te spreken nog zo lekker laag ligt. 
 
Als actieve docent (vo: vmbo/havo/vwo onderbouw-bovenbouw) in Alphen aan den Rijn was 
ik niet tevreden met de grenzen waar ik tegenaan liep. Dus heb ik eigen lesmateriaal 
ontwikkeld en uitgegeven zodat iedereen in het alledaagse schoolleven kan ervaren dat het 
ook anders gaat. 
 
TR!MEKO is mijn antwoord op enkele van de dagelijkse onderwijsproblemen. 



 
Wat is TR!MEKO eigenlijk? TR!MEKO is een taalmethode die digitaal worden aangeboden, en 
die unieke inzet mogelijkheden biedt. 
 
Met de mobiele telefoon, de iPad/tablet, de laptop of de computer kun je alles gebruiken. De 
docent kan de opdrachten van buitenaf aansturen. Hij heeft overzicht op elke computer of 
laptop van iedere individuele leerling. Hij kan leerlingen aan elkaar koppelen om dialogen te 
oefenen, er is een intercomfunctie en je kunt ook directe feedback geven en leerlingen 
onderbreken. Vroeger kon zoiets uitsluitend in een talenpracticum. Als de leerlingen hun 
eigen koptelefoons/”oortjes” hebben, kan iedereen voor zichzelf luisteren, oefenen, lezen, 
leren, enzovoort, naar eigen vermogen en in eigen tempo. 
 
Wat mij persoonlijk heel erg bevalt, is het volgende: als ik audio-of videofragmenten wil 
laten horen of zien, kan ik als docent mijn leerlingen direct ondertitels laten intikken, 
antwoorden laten inspreken, verbeteren en op elk gewenst moment hulp geven. 
 
Dat maakt het leren echt authentiek en daardoor actueel en rijker. De motivatie stijgt omdat 
er direct succes te zien is. Zo heb ik meer tijd voor individuele leerlingen. Ik kan een 
zwakkere leerling thematisch en persoonlijk individueel begeleiden, snellere leerlingen veel 
meer materiaal aanbieden en hen zo misschien op een hoger niveau brengen omdat ze meer 
leerplezier hebben. Dat vind ik ook als docent leuk. 
 
Voor mij als docent zijn er heel snel nuttige voordelen. Problemen met ICT zijn er niet: er is 
alleen een internetverbinding nodig. Alles is rechtstreeks te downloaden via App Stores. Ik 
weet niet wat jullie ervaringen zijn maar problemen met de server bij veel leergangen 
dwingen mij nogal eens te improviseren in de les omdat er weer eens iets niet werkt. 
 
Ik kan actuele video-en audiofragmenten snel naar mijn leerlingen sturen met een 
gesproken opdracht erbij. 
 
Ik kan snel en gemakkelijk bijvoorbeeld commentaar leveren, positief belonen, een opgave 
moeilijker maken of aanvullen. 
 
Een webcam-opdracht sturen is ook heel grappig en tegelijk efficiënt. De leerling ziet me als 
ik hem wat uitleg en digitaal is daarmee niet gelijk aan anoniem. Chatten per webcam is voor 
leerlingen immers heel gewoon. 
 
Ik kan ook beeldscherminstructies met gesproken uitleg direct doorgeven. 
 
Als je de leerling bij het uitvoeren van de opdracht onderbreekt of verbetert, wordt de 
onderbreking automatisch zichtbaar en gemarkeerd. 
 



De software biedt een complete taalleergang: “Reizen onder Duitse vlag”. 
 
Deze leergang bestrijkt die eerst twee of drie leerjaren Duits. Afhankelijk van de urentabel. 
Het pakket is volgens mij de ideale start voor de bovenbouw. Nederland is nog niet klaar 
voor onderwijs zonder boek of leergang. Ook worden er nog al eens twijfels geuit over het 
leereffect voor het werken met computers of andere digitale media. Dat maakt de zaak niet 
eenvoudiger. Veel vooroordelen worden door dergelijke publicaties versterkt. Maar klopt het 
werkelijk? 
 
Wat totaal wordt vergeten is de oorzaak van dit negatieve sentiment. 
 
Het ligt niet aan het aanbod maar aan de inzet ervan. Lesgeven met digitaal materiaal is 
namelijk niet te vergelijken met de traditionele methodiek. Ons docenten moet de 
mogelijkheid gegeven worden een andere didactiek te leren, ermee te oefenen en materiaal 
uit te proberen. Pas dan, als wij als docent zonder stress en met de zekerheid dat alles goed 
functioneert met digitaal materiaal kunnen werken en de school ons bij het experimenteren 
ermee ondersteunt, worden de volgende stellingen werkelijkheid. 
 
TR!MEKO “Reizen onder Duitse vlag“ - een digitale taalmethode die leerlingen … 
- actief laat spreken en luisteren. 
- zelfstandig maakt. 
- voorziet van actueel materiaal. 
- met direct commentaar van de docent confronteert. 
- in eigen tempo met individuele begeleiding laat leren. 
- voorziet van authentieke uitspraak. 
- met plezier en spanning laat leren. 
- tot meer motivatie uitdaagt en daardoor tot beter resultaat brengt. 
- zichzelf laat controleren. 
- het commentaar van de docent direct laat verwerken. 
- een reis onder Duitse vlag laat maken die helemaal bij henzelf past. 
 
Zoals bijna elke collega praat ik te veel maar ik ben gewoon helemaal overtuigd van mijn 
aanbod: mijn TR!MEKO-taalmethode “Reizen onder Duitse vlag”. 
 
Overtuigd en enthousiast! 
 
Als er maar een vonkje van mijn enthousiasme overspringt en ik jullie kan motiveren om je 
aan iets nieuws en unieks te vragen, dan zou ik heel blij zijn. En waarschijnlijk jullie 
leerlingen ook. Want voor hen is het immers eigenlijk gemaakt. 
 



Dus als jullie zin hebben met mij een reis onder Duitse vlag te maken, meld je dan per mail 
of telefoon bij mij aan en ik kom langs. Zonder enige verplichting laat ik jullie en/of jullie 
vakgroep Duits zien wat ik te bieden heb. 
 
Op mijn website vinden jullie meer informatie en een prospectus en verder een zelfgemaakt 
TR!MEKO-spel (voegwoorden in zinsverband), een soort memory maar dan anders. En nog 
veel meer. 
 
Aanmelden is echt noodzakelijk omdat ik zoals gezegd nog vier dagen voor de klas sta. 
 
Ik wens jullie veel plezier en succes met TR!MEKO en hoop dat in de toekomst meer 
docenten het aandurven nieuwe lesmethoden uit te proberen.  
 
 
 
 
 
	  


