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INLEIDING 
 
De conferentie naar aanleiding van de peiling Frans in de eerste graad secundair onderwijs (A-stroom), is 
een stap in een proces van kwaliteitsborging en –verbetering. We willen immers de resultaten van de 
peiling aangrijpen om het gesprek over het vak Frans in de eerste graad secundair onderwijs aan te gaan. 
Wat zijn sterke punten? Wat kan beter? 
 
In deze conferentiemap worden een aantal bevindingen gebundeld die als insteek voor de conferentie 
zijn bedoeld.  
 
In deel I presenteren we enerzijds de belangrijkste bevindingen uit de peiling en anderzijds toetsen we 
de resultaten van deze peiling aan een aantal andere onderzoeksgegevens. Op die manier reiken we 
bijkomende referentiegegevens aan om de eigen resultaten ruimer te interpreteren.  
 
In deel II brengen we een synthese van de reacties uit de consultatieronde. Via diverse kanalen werd in 
maart 2008 een oproep gelanceerd aan een zeer ruim publiek om te reageren op een aantal vragen over 
de resultaten. De resultaten waren ondertussen via het colloquium, een persbericht en de website 
Curriculum - en later via een brochure bekend gemaakt. De consultatievragen peilden zowel naar opinies 
als naar suggesties voor verbeteracties. De reacties van deze consultatieronde vatten we in dit dossier 
samen. 
 
In deel III tenslotte reiken we een aantal elementen aan voor het debat. Het is een selectie van thema’s 
die ons zijn opgevallen in de onderzoeksgegevens en in de reacties uit de consultatieronde. 
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DEEL I: ONDERZOEKSGEGEVENS 
 
Deel I van deze bundel bevat een aantal onderzoeksgegevens die de Vlaamse peilingresultaten in een 
ruimer perspectief plaatsen. Hiervoor werd gezocht naar onderzoeksmateriaal dat voldoende herkenbaar 
en relevant is voor de Vlaamse context.  
 
In de eerste twee rubrieken beschrijven we de Vlaamse peiling en een ander Vlaams onderzoek over de 
situatie voor Frans en Engels in de eerste graad van het secundair onderwijs (Kemps, Pierrard en 
Houssen, 2008). Na een korte situering van elk onderzoek in zijn context, beschrijven we telkens de 
doelstelling, het instrumentarium, de steekproef en de belangrijkste resultaten. Deze informatie stelt de 
lezer in staat om de mogelijkheden en de grenzen van het onderzoek beter in te schatten.  
 
In de derde rubriek staat de vraag ‘worden de resultaten van de Vlaamse peiling bevestigd of 
genuanceerd door ander onderzoek?’ centraal. Hier wordt een koppeling gemaakt tussen een aantal 
onderzoeksgegevens. Op die manier willen we het peilingsonderzoek kaderen, zodat er een ruimere basis 
ontstaat voor mogelijke acties. 
 



[ 3 ] 
 

1 DE PEILING FRANS: LEZEN, LUISTEREN EN SCHRIJVEN 

 

1.1 Situering  

Sinds 2002 worden in opdracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming periodieke 
peilingsonderzoeken uitgevoerd in Vlaanderen en in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel. Deze 
peilingen focussen op de beheersing van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het gewoon onderwijs. 
Omdat de eindtermen en ontwikkelingsdoelen per onderwijsniveau (d.i. kleuter-, lager, eerste, tweede 
en derde graad secundair onderwijs) bepaald zijn, worden peilingen altijd uitgevoerd op het einde van 
een onderwijsniveau. Het is niet de bedoeling om peilingen te organiseren op het einde van het 
kleuteronderwijs.  
 
Sinds oktober 2006 heeft de Vlaamse regering een overeenkomst met een onderzoeksteam van de 
K.U.Leuven voor de ontwikkeling, afname, analyse en rapportering van de Vlaamse peilingen. In deze 
overeenkomst bouwt de overheid het systeem van onderwijspeilingen verder uit door peilingen te 
herhalen, door de frequentie van peilingen te verhogen (naar minimum 2 per schooljaar) en door te 
werken met een rijke variatie aan toetsen voor eindtermen en ontwikkelingsdoelen uit verschillende 
leergebieden, vakken, leergebied- en vakoverschrijdende thema’s.  
 
In juni 2007 vond de eerste peiling voor Frans in de eerste graad van het secundair onderwijs (A-stroom) 
plaats. Toen werden bij leerlingen van het tweede leerjaar van de eerste graad toetsen afgenomen over 
de vaardigheden lezen, luisteren en schrijven. 
 
 

1.2 Doelstelling 

Om de onderwijskwaliteit in Vlaanderen en het Nederlandstalige onderwijs in Brussel te evalueren, te 
bewaken en te verbeteren op het niveau van het onderwijssysteem, wil de overheid weten in welke mate 
de leerlingen de eindtermen en ontwikkelingsdoelen beheersen. Daarom moet de overheid op 
systeemniveau beschikken over informatie over de prestaties van leerlingen. Onderwijspeilingen moeten 
een objectief antwoord geven op vragen als:  
▫ Hebben de leerlingen op het einde van een bepaald onderwijsniveau, de getoetste eindtermen of 

ontwikkelingsdoelen onder de knie? 
▫ Welke eindtermen zitten goed? 
▫ Met welke eindtermen hebben leerlingen het moeilijk? 

Deze gegevens kunnen sterke en zwakke punten van ons onderwijsaanbod in beeld brengen.  
 
De overheid wil via de peilingen niet alleen nagaan of het Vlaamse onderwijssysteem ervoor zorgt dat 
voldoende leerlingen de eindtermen beheersen. Ze laat ook onderzoeken of er systematische verschillen 
zijn tussen scholen in het percentage leerlingen dat de eindtermen haalt. Centrale vragen hierbij zijn: 
▫ Presteren alle leerlingen even goed? 
▫ In welke mate hangen prestatieverschillen samen met bepaalde school-, klas- of leerlingen-

kenmerken?  
 

Om de evoluties in de tijd in beeld te brengen en eventuele beleidseffecten te kunnen meten is het 
belangrijk peilingen te herhalen.  

 
 
 



1.3 Instrumentarium 

Het peilingsonderzoek voor Frans werd uitgevoerd door een multidisciplinair team van taalkundigen en 
methodologen. Voor de ontwikkeling van toetsopgaven werden ook mensen uit de onderwijspraktijk 
ingeschakeld. Concreet ging het bij deze peiling om een leerkracht Frans in het secundair onderwijs en 
een pedagogische begeleider. Dankzij hen was de band met de onderwijspraktijk gegarandeerd.  
 
In diverse fasen van het peilingsonderzoek werd bovendien een beroep gedaan op verschillende 
deskundigen uit de onderwijspraktijk (leerkrachten Frans van het secundair onderwijs, lerarenopleiders, 
pedagogisch begeleiders, inspecteurs en beleidsmedewerkers).  
 
 

De toetsen 

Totstandkoming 

De peilingsinstrumenten voor Frans werden in een voorafgaand OBPWO-project (03.01) ontwikkeld. De 
ontwikkeling van een peilingsinstrument verloopt in verschillende fasen (Figuur 1). Na een inhoudelijke 
analyse van de eindtermen wordt eerst een toetsmatrijs ontworpen. Vervolgens wordt een ruime set 
toetsopgaven ontwikkeld die in verschillende voorstudies op hun waarde worden getoetst. Aan de hand 
van de toetsprestaties van leerlingen in de kalibratiestudie wordt een meetschaal opgesteld. Op de 
meetschaal staan de toetsopgaven in toenemende moeilijkheidsgraad. Op basis van hun prestaties op de 
toetsen krijgen ook de leerlingen een plaats op de meetschaal volgens hun vaardigheidsniveau. 
Deskundigen uit het onderwijs duiden op de meetschaal de toetsnorm aan. Die toetsnorm geeft aan 
welke opgaven de leerlingen ten minste moeten beheersen om de eindtermen te bereiken. Bij de peiling 
wordt dan bepaald hoeveel leerlingen de minimumnorm halen.  
 
In wat volgt worden deze verschillende fasen nader toegelicht voor het peilingsinstrument Frans.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Schematische voorstelling van de verschillende fasen bij de ontwikkeling van peilingstoetsen. 

 

  Eerste stap: van eindtermen naar toetsmatrijs 

 
De constructie van een toetsmatrijs per vaardigheid is de eerste stap in de toetsontwikkeling. De 
toetsmatrijs is in de eerste plaats gebaseerd op een analyse van de geselecteerde eindtermen. Ze vormt 
de blauwdruk van de te ontwikkelen toetsopgaven. De toetsopgaven moeten immers zo goed mogelijk de 
verschillende aspecten van de eindtermen weerspiegelen.  
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Voor de inhoudelijke analyse van de eindtermen en bij het opstellen van de toetsmatrijs voor deze 
peiling werd niet alleen een band gelegd met de eindtermen Frans van de eerste graad, maar ook met de 
uitgangspunten bij de eindtermen basisvorming moderne vreemde talen voor de tweede en derde graad. 
In tegenstelling tot de uitgangspunten bij de eindtermen voor de eerste graad, specificeren de 
uitgangspunten voor de tweede en derde graad een aantal factoren om de moeilijkheidsgraad van een 
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eindterm Frans of van een taaltaak in het algemeen aan te geven. Het gaat hierbij o.a. om factoren als 
verwerkingsniveau, tekstsoort en tekstkenmerken. De eindtermen Frans werden daarom geanalyseerd 
aan de hand van deze factoren.  
 
Daarenboven werd bij de inhoudelijke analyse rekening gehouden met het Gemeenschappelijk Europees 
Referentiekader voor Talen (ERK)1. Dit referentiekader bestond nog niet in 1996, toen de eindtermen van 
de eerste graad werden vastgelegd, maar wint de laatste jaren aan belang.  
Op basis van de inhoudelijke analyses werden zowel voor lezen, luisteren als schrijven de dimensies 
eindtermen, verwerkingsniveau, referentieniveau van het ERK en tekstsoort gebruikt voor de constructie 
van de toetsmatrijzen. Voor luisteren komt daar nog de luistersituatie bij als dimensie en voor schrijven 
is dat de soort tekstproductie. Deze verschillende dimensies worden hieronder kort toegelicht.  

 

Eindtermen 

Voor de eerste graad secundair onderwijs (A-stroom) zijn er eindtermen voor het vakgebied ‘moderne 
vreemde talen Frans-Engels’. Deze vakgebonden eindtermen zijn geordend volgens de vier vaardigheden: 
luisteren, lezen, spreken en schrijven. Voor beide talen lopen de eindtermen lezen en luisteren gelijk. Er 
zijn wel verschillen tussen Frans en Engels bij de eindtermen spreken en schrijven. In deze peiling 
werden eindtermen Frans lezen (Tabel 1), luisteren (Tabel 2) en schrijven (Tabel 3) getoetst. De 
eindtermen spreken werden niet getoetst omdat deze vaardigheid een individuele toetsafname vereist. 
Dat is niet evident bij een grootschalig onderzoek.  
 
De eindtermen die verwijzen naar attitudes werden niet opgenomen in het peilingsinstrument. Bij de 
toetsafnames werd bij de leerlingen wel een luister-, lees- en schrijfbereidheid verondersteld. Ook de 
eindtermen over het gebruik van compenserende communicatiestrategieën werden niet afzonderlijk 
getoetst in deze peiling. Een aantal van deze strategieën speelden wel een rol bij de toetsafnames. Zo 
werden bij lezen expliciet toetsopgaven geconstrueerd die de leerlingen konden oplossen door de 
betekenis af te leiden uit de context of door doorzichtige woorden te herkennen (eindterm 11). Bij 
luisteren konden de leerlingen zelf bepalen of ze een luisterfragment opnieuw wilden beluisteren 
(eindterm 5) en bij sommige schrijfopdrachten kregen de leerlingen een modelvoorbeeld (eindterm 25) 
 
Tabel 1: De getoetste eindtermen lezen 

7  De leerlingen kunnen de betekenis begrijpen van aanwijzingen, opschriften en  
  waarschuwingen, gesteld in een eenvoudige taal qua structuur en woordenschat. 
 

8  De leerlingen kunnen relevante en herkenbare informatie opzoeken in functionele teksten,  
  gesteld in een eenvoudige taal qua structuur en woordenschat. 
 

9  De leerlingen kunnen de hoofdzaken begrijpen van korte teksten waarin de informatie  
  duidelijk en expliciet wordt verwoord in een eenvoudige taal qua structuur en  
  woordenschat. 
 

10  De leerlingen kunnen de samenhang begrijpen in korte teksten, gesteld in een eenvoudige  
  taal qua structuur en woordenschat. 

 

                                                 
1 Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen. Nederlandse 
Taalunie, 2006. 
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Tabel 2: De getoetste eindtermen luisteren. 

1  De leerlingen kunnen de betekenis begrijpen van duidelijk uitgesproken aanwijzingen,  
  instructies en waarschuwingen die verwoord zijn in een eenvoudige taal qua structuur en  
  woordenschat en die aangeboden zijn in een matig spreektempo. 
 

2  De leerlingen kunnen relevante en herkenbare informatie selecteren uit functionele  
  boodschappen, die verwoord zijn in een eenvoudige taal qua structuur en woordenschat en  
  die aangeboden zijn in een matig spreektempo.  
 

3  De leerlingen kunnen de hoofdzaak begrijpen uit mondeling aangeboden korte teksten  
  waarin de informatie duidelijk en expliciet verwoord wordt in een eenvoudige taal qua  
  structuur en woordenschat en die aangeboden zijn een matig spreektempo. 

 
Tabel 3: De getoetste eindtermen schrijven. 

21  De leerlingen kunnen woorden, zinnen en korte teksten kopiëren met aandacht voor  
  correcte spelling. 

22  De leerlingen kunnen inlichtingen verstrekken op eenvoudige invulformulieren. 

23  De leerlingen kunnen korte mededelingen opstellen met behulp van een voorbeeld.  

24  De leerlingen kunnen een eenvoudige korte tekst neerschrijven over een bestudeerd  
  onderwerp met behulp van sleutelwoorden. 

 

Verwerkingsniveau  

De eindtermen lezen en luisteren Frans voor de A-stroom van de eerste graad situeren zich uitsluitend op 
het beschrijvende verwerkingsniveau. Voor schrijven is er ook één eindterm op het kopiërende niveau. 
Het beschrijvende verwerkingsniveau in de eindtermen werd wel verder geconcretiseerd met de 
volgende handelingswerkwoorden:  
▫ Globale onderwerp bepalen 
▫ Hoofdgedachte achterhalen 
▫ Spontane mening/appreciatie vormen 
▫ Gedachtegang volgen 
▫ Relevante informatie selecteren 
▫ Tekststructuur en –samenhang herkennen 
 

Referentieniveau ERK 

Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader verduidelijkt per vaardigheid, en voor specifieke 
situaties en domeinen, wat een taalleerder moet kunnen om een zelfstandig taalgebruiker te worden. 
Het ERK definieert drie soorten gebruikers (basisgebruiker, onafhankelijke en vaardige gebruiker) met 
daarbinnen telkens twee niveaus (Tabel 4).  
 
Zowel de eindtermen als het ERK formuleren het beheersingsniveau voor lezen, luisteren en schrijven in 
termen van handelingswerkwoorden (of “can-do”-stellingen), waardoor de eindtermen vergeleken 
kunnen worden met en gekoppeld worden aan het ERK. De eindtermen werden per niveau gekoppeld aan 
de synthese van referentieniveaus.  
Uit de vergelijking tussen de eindtermen en het ERK, blijkt dat de eindtermen Frans voor de A-stroom 
van de eerste graad voor lezen en luisteren zich voornamelijk situeren op A2-niveau, terwijl dat voor 
schrijven eerder A1-niveau is. Daarom werden enkel de beschrijvingen van de niveaus A1, A2 en B1 
behouden als mogelijke parameters om het beheersingsniveau van de vaardigheden te omschrijven voor 
de eerste graad. Daarvan werden bij luisteren en lezen de meeste toetsopgaven op het A2-niveau 
ontwikkeld, bij schrijven was dat hoofdzakelijk het niveau A1.  
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Tabel 4: Gemeenschappelijke Referentieniveaus: fragment van de globale schaal. 

Onafhankelijke 
gebruiker 

B1 

Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over 
vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd.  
Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens reizen in gebieden 
waar de taal wordt gesproken.  
Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die 
van persoonlijk belang zijn.  
Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen 
en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen. 

A2 

Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben 
met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, 
plaatselijke geografie, werk).  
Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe 
uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen.  
Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke 
omgeving en kwesties op het gebied van directe behoeften beschrijven. 

Basisgebruiker 

A1 

Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen, gericht op de bevrediging van 
concrete behoeften, begrijpen en gebruiken.  
Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over 
persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, wie hij/zij kent en dingen die hij/zij 
bezit.  
Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en 
duidelijk praat en bereid is om te helpen. 

 

Tekstsoort 

In de eindtermen Frans voor de eerste graad komen de volgende tekstsoorten aan bod die ook 
opgenomen werden in de toetsmatrijzen: 
▫ informatieve en beschrijvende teksten 
▫ prescriptieve, activerende teksten 
▫ verhalende teksten 
▫ expressieve, artistieke teksten 
Bij het bepalen van de tekstsoort van de peilingsopgaven werd telkens gekeken naar de dominante 
functie van een tekst.  

 

Luistersituatie 

Voor de luistersituaties werd een onderscheid gemaakt tussen monologen, conversaties en uitzendingen 
of filmfragmenten. Deze driedeling is opgenomen in de toetsmatrijs en volgt ook het Europees 
Referentiekader. 

 

Soort tekstproductie 

Voor schrijven werd analoog aan het Europees Referentiekader voor de types tekstproductie in de 
toetsmatrijs een onderscheid gemaakt tussen kopiëren, schriftelijke interactie (formulieren, nota’s en 
berichten, correspondentie) en schriftelijke productie (andere open of half open productie). 
 
 

Tweede stap: van toetsmatrijs naar toetsopgaven 

Op basis van de toetsmatrijs werden voor elke getoetste vaardigheid een ruime set toetsopgaven 
ontworpen. Daarbij maakten de toetsontwikkelaars gebruik van diverse inspiratiebronnen: ze 
bestudeerden de leerplannen, de meest gangbare handboeken Frans, taaltesten en werkboeken. De 
leerplannen en de handboeken zijn om twee redenen interessant. Ze geven aan hoe de onderwijsnetten 
en de auteurs van leermiddelen de eindtermen concretiseren. Bovendien wilden de toetsontwikkelaars 
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ervoor zorgen dat de toetsopgaven zoveel mogelijk leerplan- en handboekonafhankelijk zijn, zodat er 
geen leerlingengroepen bevoordeeld worden. 
 
Met het oog op de validiteit zijn de ontwikkelde toetsopgaven in voorstudies bij leerlingen uitgetest. Elke 
opgave werd daarenboven beoordeeld door een aantal deskundigen uit het onderwijsveld: leerkrachten, 
lerarenopleiders, inspecteurs, pedagogisch adviseurs, adviseurs van de Entiteit Curriculum. Zij 
beoordeelden de opgaven op hun relevantie voor de eindtermen, moeilijkheidsgraad, tekstsoort en 
verwerkingsniveau, aanbiedingswijze en formulering en een aantal vaardigheidsspecifieke aspecten. Op 
basis van de voorstudies bij leerlingen en deskundigen werden opgaven aangepast. 

 
 
Derde stap: van toetsopgaven naar een meetschaal 

Vervolgens werden de toetsopgaven in een kalibratiestudie op grote schaal afgenomen bij een 
representatieve steekproef van leerlingen. Op basis van de toetsprestaties van de leerlingen bij de 
kalibratie, werden voor lezen en voor luisteren twee aparte meetschalen opgesteld.  
Elke meetschaal brengt opgaven in verband met een groep eindtermen in kaart. Op deze meetschaal 
worden zowel de toetsopgaven als de leerlingen weergegeven. Een meetschaal kan je vergelijken met 
een ladder. De sporten van de ladder verwijzen naar de toetsopgaven. Hoe hoger de opgaven op de 
ladder staan, hoe moeilijker ze zijn. Maar de sporten van de toetsladder staan niet altijd op dezelfde 
afstand. Sommige opgaven liggen qua moeilijkheidsgraad bijvoorbeeld erg dicht bij elkaar. Op de 
meetschaal staan ook de leerlingen in toenemende mate van vaardigheid. Ze staan op die sport van de 
toetsladder die het best hun vaardigheid in het domein weerspiegelt. Opgaven die op de meetschaal 
onder de leerling staan, heeft de leerling onder de knie. Opgaven die op de meetschaal boven de leerling 
staan, gaan op dat moment zijn/haar petje te boven. Hoe goed een leerling in dit model een opgave 
beheerst, wordt uitgedrukt in kansen. Zo houdt het model rekening met de mogelijkheid dat een 
vaardige leerling ook wel eens een makkelijke opgave foutief oplost. 

 
 
Vierde stap: het bepalen van een minimumniveau op de meetschaal 

Door leerlingen te situeren op de meetschaal is echter de vraag of de leerlingen de eindtermen 
beheersen niet beantwoord. Daarvoor is een toetsnorm (cesuur) nodig die het minimale niveau aangeeft 
dat een leerling dient te behalen op de meetschaal, wil men over voldoende beheersing van de eindterm 
kunnen spreken.  
 
De eindtermen bepalen voor een bepaald vakgebied wat leerlingen minstens moeten beheersen op het 
einde van de eerste graad in het secundair onderwijs. Ze beschrijven dit minimumdoel in algemene 
bewoordingen. Daarbij is echter niet meteen duidelijk hoe dit minimumdoel zich vertaalt in concrete 
toetsopgaven. Voor elk inhoudelijk domein en elke eindterm kan men immers heel gemakkelijke opgaven 
formuleren, maar ook heel moeilijke. De eindtermen zelf geven niet aan tot welke moeilijkheidsgraad 
leerlingen de opgaven uit het domein moeten beheersen. Daarom is er na het samenstellen van de 
meetschalen een volgende stap nodig: de cesuurbepaling.  
 
Om na te gaan hoeveel leerlingen de eindtermen beheersen moet er op elke meetschaal een toetsnorm 
worden aangeduid. Die norm bepaalt hoe hoog leerlingen ten minste moeten scoren, welke opgaven ze 
ten minste goed moeten beheersen om de eindtermen te bereiken. Als methode van cesuurbepaling 
wordt in het Vlaamse peilingsonderzoek gewerkt met een aangepaste versie van de internationaal 
beproefde Bookmarkmethode (bladwijzermethode). Bij deze methode moet een groep van beoordelaars 
op basis van een inhoudelijke analyse van de opgaven een toetsnorm aanduiden op de meetschaal (Figuur 
2). Bij de Bookmarkmethode bestaat de taak van de beoordelaars erin om (figuurlijk) een bladwijzer te 
plaatsen tussen de twee opgaven die de overgang aanduiden tussen opgaven die goed beheerst moeten 
worden en opgaven die nog niet goed beheerst moeten worden. Deze toetsnorm  verdeelt de meetschaal 
in twee groepen van opgaven: basisopgaven en bijkomende opgaven (Tabel 5). De toetsnorm bepaalt 



bijgevolg hoe hoog leerlingen moeten scoren, welke opgaven ze ten minste goed moeten beheersen om 
de eindtermen te bereiken.  
 
Tabel 5: Kenmerken van basis- en bijkomende opgaven op de meetschaal.  
Bijkomende opgaven  Deze opgaven zijn moeilijker dan het vereiste minimumniveau. Ze gaan 

verder dan wat de eindtermen beogen. 
Leerlingen hoeven deze opgaven niet te beheersen om de eindtermen te 
behalen. 

Basisopgaven  Deze opgaven geven het minimumniveau van de eindtermen weer. 
De leerlingen moeten deze opgaven beheersen om de eindtermen te 
behalen. 

  
Omdat ook de leerlingen op die meetschaal worden weergegeven, verdeelt de toetsnorm hen ook in twee 
groepen. Leerlingen die boven de toetsnorm zitten, halen de eindtermen. De andere leerlingen halen de 
eindtermen (nog) niet. Figuur 2 geeft de logica van de toetsnorm, met een opdeling van opgaven en 
leerlingen, schematisch weer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2: De toetsnorm met een opdeling van toetsopgaven en leerlingen. 
 

Hoe verloopt een cesuurbepaling? 

Voor de cesuurbepaling wordt een groep van deskundigen met diverse professionele achtergronden 
samengesteld. Het gaat om leraren Frans, pedagogisch begeleiders, lerarenopleiders, inspecteurs en 
beleidsmedewerkers. Deze deskundigen krijgen eerst een uitvoerige toelichting over het doel en opzet 
van de cesuurbepaling. Daarbij wordt ook benadrukt dat elk individueel oordeel even zwaar weegt voor 
het bepalen van de uiteindelijke cesuur. Een consensus over de cesuur is dus geen doel op zich. De 
cesuurbepaling verloopt in drie rondes. 
 
In de eerste ronde krijgen de deskundigen de opdracht om zelf de toetsopgaven te maken om zo een 
goed zicht te krijgen op de concrete inhoud en cognitieve vereisten van de opgaven. Ze krijgen tevens 
een schema van de meetschaal met daarop de posities van de opgaven in stijgende moeilijkheidsgraad. 
Daarnaast moeten de deskundigen de scoringsvoorschriften bekijken, zodat ze de criteria voor de 
beoordeling van de antwoorden van de leerlingen kennen. Deze criteria bepalen deels de 
moeilijkheidsgraad van de opgave. Vervolgens brengen de deskundigen een eerste oordeel uit over de 
cesuur. Elke deskundige brengt individueel zijn of haar oordeel rechtstreeks aan op de meetschaal. De 
gegevens over de individuele oordelen worden in een elektronisch databestand ingevoerd ter 
voorbereiding van de tweede ronde.  
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Voor de tweede ronde worden de deskundigen opgedeeld in drie groepen. Deze groepen zijn op voorhand 
door de onderzoekers samengesteld. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling in 
beroepsachtergrond en onderwijsnet. Vervolgens krijgt elke groep feedback over het gezamenlijke 
oordeel voor de cesuur uit de eerste ronde. Deze feedback bestaat uit informatie over de mediaan en de 
kwartielen van de oordelen in de eerste ronde. Vervolgens krijgen de deskundigen de tijd om te 
overleggen. Dit overleg stelt hen in staat om hun oordeel te beargumenteren en om hun eigen oordeel te 
toetsen aan dat van hun collega’s. Na dit overleg geeft elke deskundige – opnieuw individueel – een 
tweede oordeel. Deze gegevens worden in een elektronisch databestand ingevoerd zodat ook in de derde 
ronde feedback over de gegeven oordelen verschaft kan worden. 
 
De derde ronde vindt opnieuw plaats in de grote groep. Er wordt gestart feedback over de mediaan van 
de oordelen voor de minimumleerling van de drie verschillende groepen. Daarbij wordt aan de 
woordvoerders van elke groep de mogelijkheid geboden een toelichting te geven. Daarna wordt 
informatie gegeven over het percentage leerlingen dat volgens de cesuur uit de tweede ronde de 
eindtermen van de betreffende meetschaal behaalt. Vervolgens is er opnieuw ruimte voor overleg. Deze 
derde ronde wordt afgesloten met het uitbrengen van een derde en laatste oordeel. Dit oordeel is de 
basis voor het vastleggen van de cesuur. Deze definitieve cesuur wordt vastgelegd op de mediaan van de 
individuele oordelen. Op basis van die cesuur wordt bij de peiling bepaald hoeveel procent van de 
Vlaamse leerlingen de onderzochte eindtermen voldoende beheerst. 

 

 
Vijfde stap: de peiling zelf 

Bij de peiling worden de ontwikkelde toetsen afgenomen bij een representatieve steekproef van 
leerlingen. Hun toetsprestaties worden vergeleken met de minimumnorm op de meetschaal. Zo kan 
bepaald worden hoeveel leerlingen de getoetste eindtermen beheersen. Hieronder worden de afgenomen 
toetsen kort beschreven. 
 

De lees- en luistertoetsen 

De peilingstoetsen voor lezen en luisteren bestaan uit meerkeuzevragen bij korte teksten. Deze teksten 
zijn (semi-)authentiek en gaan over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van 13- en 14-jarigen. 
In de mate van het mogelijke zijn de teksten voorzien van een tekening of foto als visuele ondersteuning.  
 
Om zo zuiver mogelijk te toetsen of leerlingen de teksten in het Frans verstaan, zijn de toetsopgaven in 
het Nederlands geformuleerd. Enkel de vragen die het opzoeken van informatie toetsen (eindterm 8 bij 
lezen en eindterm 2 bij luisteren) zijn in het Frans gesteld. 
 
De luistertoets werd via het internet aangeboden; elke leerling nam apart achter een computer plaats. 
Bij de luisteropdrachten werd telkens eerst de luistercontext en het luisterdoel geschetst. Er waren twee 
soorten luisteropdrachten: opdrachten die opgelost konden worden op basis van een globaal begrip van 
het geluidsfragment (écoute globale) en opdrachten waarvoor de leerlingen heel gericht moesten 
luisteren (écoute détaillée). Bij de globale luisteropdrachten beluisterden de leerlingen eerst het 
geluidsfragment en pas daarna kregen ze de vraag te zien. Tijdens het lezen en oplossen van de vraag, 
konden ze niet meer terugkeren naar het scherm met het fragment. Bij de gerichte luisteropdrachten 
kregen de leerlingen eerst de vraag en beluisterden ze daarna het geluidsfragment. De leerlingen konden 
dan zelf beslissen hoe vaak ze dat fragment wilden beluisteren.  
 
Voor lezen en luisteren werd gewerkt met de procedure van de meetschaal. 
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De schrijftoetsen 

Voor schrijven zijn drie soorten schrijfopdrachten uitgewerkt: kopieer-, invul- en schrijfopdrachten. Om 
de beheersing van eindterm 21 te toetsen, kregen de leerlingen de opdracht om een lijstje van 
losstaande woorden en een kort briefje over te schrijven met voldoende aandacht voor spelling, 
leestekens en hoofdletters. Bij deze kopieeropdrachten werd gekeken of de leerlingen de woorden 
foutloos overschreven. Daarnaast werd ook nagegaan of de leerlingen de interpunctie en het gebruik van 
hoofdletters correct overnamen.  
 
Voor de toetsing van eindterm 22 kregen de leerlingen de opdracht om een inschrijvingsformulier in te 
vullen. Hierbij werd in eerste instantie nagegaan of de ingevulde informatie inhoudelijk juist was. 
Daarnaast werd ook gekeken of deze informatie foutloos was geschreven. 
 
Voor eindtermen 23 en 24 kregen de leerlingen open schrijfopdrachten. Voor eindterm 23 bestond de 
opdracht uit het schrijven van twee korte mededelingen aan de hand van een voorbeeld: een briefje voor 
een Franstalig buurmeisje en een kattebelletje voor een Franstalig gastgezin. Voor eindterm 24 werd aan 
de leerlingen gevraagd om met sleutelwoorden twee korte teksten te schrijven: aan de hand van 
richtvragen een droomreis beschrijven voor een wedstrijd van een Franstalig jongerentijdschrift en met 
behulp van een foto een nieuw huis beschrijven voor een Franstalige pennenvriend. 
 
Voor schrijven werd er bij de peiling enkel voor eindterm 22 over invulformulieren een meetschaal 
samengesteld waarop de onderwijsdeskundigen een toetsnorm vastlegden. Bij de kopieeropdrachten 
(eindterm 21) werd het aantal fouten genoteerd. Deskundigen bepaalden hoeveel fouten leerlingen 
maximaal mochten maken om toch nog deze eindterm te bereiken.  
 
Door de aard van de opdrachten was het voor de open schrijfopdrachten bij eindtermen 23 en 24 niet 
aangewezen om met een meetschaal te werken. Zoals eerder aangegeven werden deze schrijfopdrachten 
beoordeeld op verschillende aspecten: het communicatieve doel, tekstsamenhang, vormcorrectheid en 
of de leerling risico's nam bij het schrijven. Bij het bepalen van de toetsnorm gaven de deskundigen de 
globale criteria aan waaraan een schrijfproduct moest voldoen. Voor de schrijfopdrachten die bij deze 
peiling gebruikt werden, waren het ‘bereiken van het communicatieve doel’ en ‘voldoende 
tekstsamenhang’ de minimale vereisten om de eindtermen te halen. Het ‘nemen van risico's bij het 
schrijven’ ging volgens de deskundigen verder dan het minimumniveau van de eindtermen. Omdat de 
eindtermen zich strikt genomen niet uitspreken over de ‘vormcorrectheid van de tekst’, bepaalden de 
deskundigen hiervoor geen toetsnorm. 
 
Naast de globale beoordelingen werden de schrijfproducten ook analytisch beoordeeld. De analytische 
criteria geven telkens een concrete uitwerking van een bepaald globaal criterium: de analytische criteria 
over het bereiken van het communicatieve doel verduidelijken bijvoorbeeld de inhoudelijke elementen 
die de leerlingen moeten vermelden in hun schrijfproducten. Voor de vormcorrectheid wordt aan de 
hand van analytische criteria in kaart gebracht welk soort schrijffouten de leerlingen maken. Bij de 
peiling worden de scores van de leerlingen op de analytische criteria op een beschrijvend niveau 
gerapporteerd als bijkomende toelichting bij de globale criteria. 

 
 
Vragenlijsten 

De toetsboekjes bevatten enkele korte vragen voor de leerlingen. Hierin werden ze ondermeer bevraagd 
over hun gezinssituatie (thuistaal, leescultuur), hun binnen- en buitenschools contact met het Frans, hun 
perceptie van de lessen Frans en hun motivatie en eigen inschatting van hun vaardigheden voor Frans. 
 
Aan de ouders werd gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. Hierbij werd gepeild naar de 
gezinsachtergrond (bvb. socio-economische status, thuistaal, opleidingsniveau) en leerlingkenmerken 
(bvb. gediagnosticeerde leerstoornissen).  
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Tenslotte werden ook de klasleerkrachten bevraagd. Deze vragen hadden betrekking op hun 
onderwijservaring en hun didactische aanpak. 

 
 

1.4 Steekproef 

Er werd een representatieve steekproef van leerlingen uit het tweede leerjaar van de eerste graad (A-
stroom). Hierbij hielden de onderzoekers rekening met het onderwijsnet2, provincie3 en schooltype4.  
 
In elke school legden alle leerlingen van het tweede leerjaar van de eerste graad (A-stroom) de 
leestoetsen af. In totaal ging het over 9366 leerlingen uit 585 klassen. Het onderzoeksteam selecteerde 
ongeveer één derde van deze leerlingen op basis van toeval. Deze deelsteekproef zou deelnemen aan de 
toetsen voor schrijven en luisteren. Binnen elke school werd ernaar gestreefd om evenveel leerlingen uit 
elke vestigingsplaats en uit elke klas te selecteren. De deelsteekproef voor schrijven had een totale 
omvang van 2895 leerlingen. Door technische problemen bedroeg de uiteindelijke steekproefomvang voor 
luisteren 1261 leerlingen. De deelsteekproeven voor schrijven en luisteren werden uitgebreid op hun 
representativiteit getoetst. Er waren geen systematische vertekeningen ten opzichte van de gehele 
steekproef of ten opzichte van de totale leerlingenpopulatie. De technische problemen hadden dus geen 
impact op de validiteit van de resultaten.  
Het onderzoeksteam kreeg 94 procent ingevulde leerkrachtvragenlijsten terugbezorgd. Ook 91 procent 
van de ouders vulden de vragenlijst in. 

 

1.5 Resultaten 

Beschrijving van de bevraging van leerlingen, leerkrachten en ouders 

De leerlingen 

 Welke taal wordt er thuis bij de leerlingen gesproken? 

Figuur 3 geeft een overzicht van de taal die de leerlingen thuis spreken met hun moeder, vader en broers 
of zussen. 87 procent van de leerlingen spreekt uitsluitend Nederlands met hun ouders. Ongeveer 8 
procent van de leerlingen spreekt Frans met zijn ouders, waarvan ongeveer de helft in combinatie met 
Nederlands. Nog eens 6 procent van de leerlingen spreekt thuis nog een andere vreemde taal, waarvan 
ook ongeveer de helft in combinatie met Nederlands.  
Er zijn kleine verschillen tussen de taal of talen die de leerlingen met hun vader of moeder spreken.  
In vergelijking met hun ouders spreken de leerlingen met hun broers en zussen wat vaker Nederlands (al 
dan niet in combinatie met een vreemde taal). Bijna 9 procent van de leerlingen in de steekproef heeft 
geen broers of zussen.  
Er zijn grote verschillen tussen scholen op het vlak van de thuistaal van de leerlingen. In sommige 
scholen spreken alle deelnemende leerlingen thuis uitsluitend Nederlands, maar in andere scholen 
spreekt de meerderheid van de leerlingen (ook) een andere taal met één of meer gezinsleden.  

 
 
 
 
 

 
2 Gemeenschapsonderwijs, officieel gesubsidieerd onderwijs, gesubsidieerd onderwijs 
3 Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant (incl. Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 
4 Administratief autonome middenschool / school met aso-bovenbouw / school met multilaterale bovenbouw / 
school met bso-kso-tso-bovenbouw 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3: Verdeling van de leerlingen volgens thuistaal. 

   
Hoezeer zijn de leerlingen vertrouwd met de Franse taal? 

De meeste leerlingen (87 procent) krijgen al Franse les sinds het vijfde leerjaar. Zes procent startte al in 
het derde leerjaar met Frans en bijna 4 procent in het vierde leerjaar. Anderhalf procent zegt pas in het 
zesde leerjaar voor het eerst Frans gekregen te hebben, en evenveel leerlingen geven aan reeds vóór het 
derde leerjaar of pas in het secundair onderwijs met Frans gestart te zijn op school.  
Ongeveer 15 procent van de leerlingen uit de steekproef is al eens op een Frans taalkamp geweest en 28 
procent schrijft soms met een Franstalige pennenvriend(in).  
 
De leerlingen blijken in hun vrije tijd weinig naar Franstalige televisie- of radioprogramma’s te kijken of 
luisteren (30 procent nooit, 36 procent minder dan één keer per maand). De grootste groep (82 procent) 
zegt nooit Franstalige boeken, strips of kranten te lezen. Sommigen zijn wel vertrouwd met Franstalige 
muziek. De mate waarin leerlingen vertrouwd zijn met Franstalige media loopt nogal uiteen tussen 
verschillende scholen. In Vlaams-Brabant is het contact met Franstalige media intenser.  

 
Welke leescultuur heerst er bij de leerlingen thuis? 

Als indicatoren van de leescultuur thuis werd aan de leerlingen gevraagd hoeveel boeken ze thuis hebben 
en hoe vaak er thuis kranten en tijdschriften worden gelezen.  
Twee procent van de leerlingen verklaart geen enkel boek in huis te hebben. In ruim de helft van de 
gezinnen (55 procent) zijn er volgens de leerlingen 11 tot 100 boeken te vinden en bij 27 procent van de 
leerlingen zijn dat er meer dan honderd. In 49 procent van de gezinnen worden er volgens de leerlingen 
dagelijks kranten of tijdschriften gelezen. Bij 31 procent van de gezinnen is dit meerdere keren per 
week. Ook hier geeft 2 procent van de leerlingen aan dat er thuis nooit kranten of tijdschriften gelezen 
worden.  
De meerderheid van de leerlingen uit de steekproef (78 procent) zegt wel eens naar een openbare 
bibliotheek te gaan.  

 
Hoe vaardig schatten leerlingen zichzelf in? 

Figuur 4 geeft aan hoe de leerlingen hun eigen vaardigheid voor Frans inschatten. De leerlingen schatten 
zichzelf voor de vier vaardigheden meestal ’gewoon’ of ’vlot’ in. Er zijn wel verschillen tussen de 
vaardigheden. Leerlingen vinden dat ze lezen het best kunnen, gevolgd door spreken. Meer leerlingen 
geven aan dat ze moeite hebben met luisteren en schrijven.  
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Figuur 4: Inschatting van de eigen vaardigheden voor Frans. 

 
De leerkrachten  

Wat is het profiel van de leerkrachten Frans in het tweede leerjaar van de eerste graad? 

Van de 256 bevraagde leerkrachten Frans uit de steekproef is 78 procent een vrouw. Ongeveer 95 
procent heeft een diploma regent en heeft Frans als (hoofd)vak in de opleiding gekregen. Twee 
leerkrachten Frans vermelden dat ze als licentiaat geen lerarenopleiding hebben gevolgd. Vijf 
leerkrachten hebben een ander diploma dan regent of licentiaat.  
 
Ongeveer drie kwart van de leerkrachten heeft een volledige lesopdracht. De bevraagde leerkrachten 
geven gemiddeld 20 uur per week les, meestal in één school. Ze hebben gemiddeld 17 jaar leservaring, 
waarvan gemiddeld 13 jaar als leerkracht Frans in het tweede leerjaar van de eerste graad (A-stroom).  
 
Vijfenveertig procent van de leerkrachten geeft naast Frans nog andere vakken. Twee derde geeft les in 
het eerste én het tweede leerjaar van de eerste graad secundair onderwijs en 30 procent geeft ook les in 
de tweede of derde graad van het secundair onderwijs.  
 

In welke mate is een vakgroepwerking aanwezig? 

Bijna alle leerkrachten melden dat er in hun school een horizontale vakgroepwerking is voor Frans; 87 
procent maakt hier zelf deel van uit. Bij 92 procent van de leerkrachten is er op school een verticale 
vakgroepwerking voor Frans; hier neemt 78 procent aan deel.  
 

Hoe beoordelen leerkrachten hun beroepssituatie? 

Bijna 95 procent vindt zichzelf geschikt voor het geven van Frans in het tweede leerjaar van de eerste 
graad (A-stroom).  
Het valt verder op dat stellingen die te maken hebben met arbeidstevredenheid over het algemeen erg 
positief beoordeeld worden: de leerkrachten halen gemiddeld veel voldoening uit hun job.  
De meerderheid van de leerkrachten (72 procent) vindt dat er voldoende didactische hulpmiddelen 
(handboek, lespakketten, informatie…) op school voorhanden zijn om Frans te geven in het tweede 
leerjaar van de eerste graad.  
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Veertien procent vindt dat de eindtermen Frans niet realistisch zijn. Deze leerkrachten kunnen de 
eindtermen te hoog of te laag gegrepen vinden. Ruim drie kwart van de leerkrachten vindt dat ze 
leerlingen in de eerste plaats voldoende vakkennis moeten bijbrengen.  
Bijna 75 procent van de leerkrachten is het eens met het gevoerde schoolbeleid.  

 
Het vak Frans 

Wat vinden de leerlingen van het vak Frans? 

De meeste leerlingen (85 procent) vinden het belangrijk om goed Frans te leren. Minder dan de helft (43 
procent) vindt Frans leren leuk.  
De grootste groep van leerlingen uit de steekproef speelt het liefst dialoogjes tijdens de Franse les (38 
procent). Een andere grote groep luistert het liefst naar liedjes of verhalen (34 procent). Een tekst lezen 
tijdens de lessen Frans is de favoriete bezigheid van ongeveer een kwart van de bevraagde leerlingen. 
Vijf procent van de leerlingen heeft een voorkeur voor schrijven.  

 
Is er een vaklokaal voor Frans voorzien op school en wordt het benut? 

In de steekproef bestaat een klas gemiddeld uit 20 leerlingen. Een derde van de leerkrachten geeft aan 
dat er in hun school een vaklokaal is voor Frans, maar bijna de helft van hen zegt dat hun leerlingen van 
het tweede leerjaar daar nooit Franse les krijgen. 

 

Hoeveel lesuren Frans krijgen de leerlingen per week en hoe ziet de tijdsbesteding eruit? 

In het tweede leerjaar van de eerste graad krijgen de meeste leerlingen 4 uur Frans per week, hoewel er 
ook scholen en basisopties zijn waar 3, 5 of 6 uur Frans gegeven wordt.  
Tijdens de lessen Frans besteden de leerkrachten naar eigen zeggen ongeveer 26 procent van de tijd aan 
woordenschat en evenveel tijd aan grammatica. De vier vaardigheden komen voor ongeveer 13 procent 
aan bod, met uitzondering van spreken waar gemiddeld 18 procent van de tijd aan besteed wordt. De 
leerkrachten rapporteren dat ze 7 procent van de lestijd aan andere activiteiten besteden. Voor 
sommige leerkrachten sluiten de verschillende categorieën van deze vraag elkaar niet uit. Zo geven 
bepaalde leerkrachten bijvoorbeeld aan dat ze 80 procent van de tijd aan woordenschat besteden, zodat 
hun percentages sommeerden tot meer dan 100 procent.  
Uit de leerlingvragenlijsten blijkt dat 59 procent van de leerlingen meerdere keren per maand 
luisteroefeningen in de lessen Frans krijgt. Bij 31 procent gebeurt dit volgens de leerlingen minder dan 
één keer per maand. Bijna de helft van de leerlingen krijgt naar eigen zeggen meerdere keren per maand 
spreekoefeningen. Bij 34 procent is dit minder dan één keer per maand en bij 12 procent meerdere 
keren per week. Eén tot 2 procent zegt nooit luister- of spreekoefeningen te krijgen. Er waren grote 
verschillen tussen scholen: in sommige scholen bleken luister- of spreekoefeningen volgens de leerlingen 
meer aan bod te komen dan elders.  

 
In welke mate worden handboeken gebruikt? 

De meeste leerkrachten (88 procent) maken gebruik van een handboek bij de lessen Frans. De 
leerkrachten die een handboek gebruiken, volgen dit in 66 procent van de gevallen bijna volledig. Dertig 
procent gebruikt het handboek in belangrijke mate, maar met aanzienlijke weglatingen. Een kleine 4 
procent van de leerkrachten uit de steekproef beschouwt het handboek Frans eerder als een 
bronnenboek.  
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Figuur 5: Antwoorden op de vraag over tijdbesteding in de leerkrachtenvragenlijst 
 

Welke media worden gehanteerd tijdens de lessen Frans? 

Twee derde van de leerkrachten laat de leerlingen in sommige lessen een computer gebruiken; nagenoeg 
evenveel leerkrachten maken in ongeveer de helft van de lessen ook zelf gebruik van de computer. Twee 
procent gebruikt nooit geluidsbronnen tijdens de lessen Frans. Drie kwart van de bevraagde leerkrachten 
laat de leerlingen in sommige lessen gebruik maken van vertaalwoordenboeken. Twintig procent doet dit 
nooit.  
 

Welke taal wordt gehanteerd tijdens de lessen Frans? 

Figuur 6 geeft een overzicht van het taalgebruik tijdens de lessen Frans. Zeven procent van de 
leerkrachten geeft aan uitsluitend Frans te spreken als het over de leerstof gaat, 57 procent hanteert 
vooral het Frans. Een derde van de leerkrachten zegt ongeveer evenveel Frans als Nederlands te spreken.  
Wanneer de gesprekken tijdens de les Frans niet over de leerstof gaan, zijn de cijfers anders. Slechts 2 
procent van de leerkrachten spreekt dan uitsluitend Frans, een vrij grote groep (41 procent) spreekt dan 
vooral Nederlands, en 12 procent enkel Nederlands.  
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Figuur 6: Taalgebruik tijdens de les Frans 
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Hoe vaak en wat wordt geëvalueerd?  

Ongeveer de helft van de leerkrachten evalueert luisteren, lezen, spreken en schrijven minstens 
maandelijks. Dertig procent zegt luisteren en lezen zelfs minstens wekelijks te evalueren. Voor spreken 
is dat 40 procent, voor schrijven 20 procent. Drie kwart van de leerkrachten evalueert grammatica en 
woordenschat minstens elke week.  
 

 

Resultaten op de peilingstoetsen 

Hoeveel leerlingen halen de eindtermen voor Frans lezen? 

Figuur 7 geeft het percentage leerlingen weer dat de verschillende eindtermen voor lezen haalt. 
Nagenoeg alle leerlingen (92 procent) halen eindterm 7 over het begrijpen van aanwijzingen, opschriften 
en waarschuwingen. Bijna drie kwart van de leerlingen beheerst eindterm 8 over het opzoeken van 
informatie in functionele teksten. Iets meer dan de helft van de leerlingen bereikt eindterm 9 over het 
begrijpen van de hoofdzaken in korte teksten. Tot slot haalt 95 procent van de leerlingen de toetsnorm 
voor eindterm 10 over het begrijpen van samenhang in korte teksten.  
 
Globaal genomen presteren de leerlingen dus goed voor de eindtermen Frans lezen. Toch bleek uit de 
verdeling van de toetsscores dat er een vrij grote groep van leerlingen is met een lage score op de 
meetschaal.  
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Figuur 7: Percentage leerlingen dat de eindtermen haalt voor Frans lezen 

 
Hoeveel leerlingen halen de eindtermen voor Frans luisteren? 

Figuur 8 geeft het percentage leerlingen weer dat de verschillende eindtermen luisteren haalt. Vier op 
tien leerlingen halen eindterm 1 over het begrijpen van duidelijk uitgesproken aanwijzingen, instructies 
en waarschuwingen. Twee derde van de leerlingen beheerst eindterm 2 over het opzoeken van 
informatie in functionele boodschappen. Eén op vier leerlingen bereikt eindterm 3 over het begrijpen 
van hoofdzaken in korte auditieve teksten. Over het algemeen liggen de resultaten voor luisteren 
beduidend lager dan voor lezen. 
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Figuur 8: Percentage leerlingen dat de eindtermen haalt voor Frans luisteren. 
 

Hoeveel leerlingen halen de eindtermen voor Frans schrijven? 

Tabel 6 geeft voor schrijven een overzicht van de resultaten per eindterm. Voor eindterm 21 (kopiëren) 
mogen de leerlingen –volgens de toetsnorm- maximum 10 procent fouten maken. Meer dan 90 procent 
van de leerlingen haalt deze eindterm. Zes op tien leerlingen bereiken de eindterm over het invullen van 
formulieren (eindterm 22). Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat er bij de peiling slechts één 
opdracht met een invulformulier was opgenomen. 
 
Voor de globale beoordelingscriteria van eindtermen 23 en 24 staan in deze tabel de gemiddelde 
resultaten voor de twee schrijfopdrachten die de leerlingen voor elke eindterm kregen. Voor beide 
eindtermen brengen bijna 4 op 5 leerlingen het communicatieve doel van de tekst voldoende duidelijk 
over in hun schrijfproduct. Voor eindterm 23 (waarbij de leerling gebruik kan maken van een voorbeeld) 
vertoont ongeveer drie kwart van de teksten een voldoende samenhang. Voor eindterm 24 (waarbij de 
leerling enkel sleutelwoorden krijgt en geen modelvoorbeeld) zakt dit percentage tot 64 procent.  
 
Vormcorrectheid en het nemen van risico’s zijn twee globale beoordelingscriteria die niet expliciet in de 
eindtermen zijn opgenomen. Voor eindterm 23 is de vormcorrectheid van meer dan 68 procent van de 
teksten van een voldoende niveau. In 37 procent van de schrijfproducten voor deze eindterm neemt de 
leerling risico's. Voor eindterm 24 zijn de gemiddelde scores voor deze twee globale criteria iets lager, 
nl. 64 procent voor vormcorrectheid en 34 procent voor risiconame.  
 
Tabel 6: Percentage leerlingen dat de eindtermen haalt voor Frans schrijven. 

Eindterm Korte omschrijving Percentage 

21 Kopiëren 92 

22 Invulformulieren 61 

Bereiken communicatief doel 78 

Voldoende samenhang 74 

Vormcorrectheid 68 
23 

Schrijven van een korte tekst m.b.v. 
een voorbeeld 

Risiconame 37 

Bereiken communicatief doel 80 

Voldoende samenhang 64 

Vormcorrectheid 64 
24 

Schrijven van een korte tekst m.b.v. 
sleutelwoorden 

Risiconame 34 
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Analyse van de prestatieverschillen tussen leerlingen, klassen en scholen 

Zijn er prestatieverschillen tussen klassen en scholen? 

Figuur 9 geeft voor elk van de drie vaardigheden de verdeling van de verschillen in prestaties over het 
leerling-, klas-, en schoolniveau weer. Voor elke vaardigheid verschillen de scholen onderling in de 
gemiddelde prestaties van hun leerlingen voor de eindtermen Frans. Voor de receptieve vaardigheden 
(lezen en luisteren) hangt 22 procent van de prestatieverschillen tussen leerlingen samen met de school 
waar ze naartoe gaan, voor de productieve vaardigheid schrijven is dat bijna 40 procent.  
 
Daarnaast zijn er systematische prestatieverschillen tussen klassen binnen een school. Deze 
klasverschillen omvatten 16 procent van de prestatieverschillen tussen leerlingen voor Frans lezen, 13 
procent voor luisteren en 10 procent voor schrijven. 
 
Voor elk van de drie gepeilde vaardigheden, zijn het grootste deel van de prestatieverschillen toe te 
schrijven aan verschillen tussen de leerlingen zelf. Voor Frans schrijven is dat de helft van de 
prestatieverschillen, voor lezen 62 en voor luisteren 65 procent. 
 
Scholen en klassen verschillen dus onderling in de gemiddelde prestaties van hun leerlingen voor de 
getoetste eindtermen Frans. De verschillen in gemiddelde toetsprestaties tussen scholen hangen voor een 
groot stuk samen met de bevraagde leerling-, klas- of schoolkenmerken (zie verder). Als de onderzoekers 
rekening houden met de leerlingenpopulatie en met contextkenmerken van de scholen (bv. ligging), dan 
resten er nog weinig verschillen tussen scholen in lezen en luisteren Frans. In deze peiling presteren voor 
lezen 3 scholen minder goed en 3 scholen beter dan andere scholen uit de steekproef met een 
vergelijkbaar leerlingenpubliek. Voor luisteren zijn er geen scholen die significant beter of slechter 
presteren dan de anderen. Voor schrijven zijn de verschillen tussen scholen groter. Van de 103 scholen 
uit de steekproef presteren er 15 scholen minder goed. Tien scholen weten dan weer in positieve zin het 
verschil te maken. Eén school zet zowel voor lezen als voor schrijven betere prestaties neer dan 
vergelijkbare scholen.  
 
Die verschillen tussen scholen kunnen wijzen op verschillen in doelmatigheid tussen scholen. Blijkbaar 
zijn er voor de receptieve vaardigheden lezen en luisteren relatief weinig verschillen. Maar voor 
schrijven, een productieve vaardigheid, zijn die verschillen tussen scholen groter. Mogelijk zijn 
verschillen in didactiek tussen de scholen hiervoor verantwoordelijk.  
 

22

22

40

16

13

10

62

65

50

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lezen

luisteren

schrijven

school

klas

leerling

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figuur 9: Mate waarin de verschillen in toetsprestaties voor lezen, luisteren en schrijven toe te 
schrijven zijn aan verschillen tussen scholen, klassen en leerlingen 
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Waarmee hangen deze prestatieverschillen samen? 

Hieronder volgen kenmerken die samenhangen met verschillen in toetsprestaties voor de drie getoetste 
vaardigheden. Tabellen 7 tot 11 geven aan of een kenmerk samenhangt met gemiddeld betere of minder 
goede toetsprestaties voor een bepaalde vaardigheid. Een positief effect wijst erop dat leerlingen met 
dat kenmerk een hogere kans hebben om een gemiddelde toetsopgave juist op te lossen dan leerlingen 
die niet in die situatie zitten. Bij een negatief effect is de kans voor leerlingen met het kenmerk lager 
dan voor leerlingen zonder dat kenmerk. De gevonden effecten uit deze tabel worden hieronder 
besproken. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen kenmerken van de leerlingen, de klas, de 
lessen Frans en de leerkrachten en administratieve schoolkenmerken.  
   
  Welke leerlingkenmerken maken een verschil?   

▫ Meisjes presteren voor alle gepeilde vaardigheden duidelijk beter dan jongens. 

▫ Leerlingen met dyslexie doen het minder goed voor lezen en schrijven dan hun collega’s zonder 
leerproblemen. Voor lezen hangen ook de beperkingen die door de ouders werden aangeduid als 
“andere beperkingen” (dat zijn beperkingen die niet opgesomd waren in de vragenlijst) samen met 
minder goede prestaties. Voor luistervaardigheid werd geen afzonderlijk effect gevonden van de 
(leer)problemen.  

▫ Sommige kenmerken van de gezinssituatie van de leerlingen hangen samen met hun prestaties op 
de peiling. 

▫ Leerlingen die opgroeien in een gezin met een sterke leescultuur presteren beter op de lees-, 
luister- en schrijftoetsen Frans. 

▫ Hoe gunstiger de sociaaleconomische situatie van het gezin, hoe beter de leerlingen presteren 
op de leestoetsen. Voor de schrijf- en luistertoetsen maakt dit geen verschil.  

▫ Leerlingen waarvan de vader tijdelijk niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt blijken beter 
te scoren voor lezen dan leerlingen waarvan de vader wel actief is op de arbeidsmarkt. 

▫ Leerlingen die de meeste tijd doorbrengen in een gezin met één ouder doen het beter voor 
Frans lezen dan leerlingen die bij beide ouders wonen. 

▫ Leerlingen die een studietoelage aangevraagd hebben maar daarvoor niet in aanmerking 
kwamen, hebben minder goede resultaten voor schrijven dan leerlingen die geen 
studietoelage hebben aangevraagd. Leerlingen die wel een toelage hebben ontvangen, doen 
het niet beter of slechter dan leerlingen die er geen hebben aangevraagd. 

▫ De vertrouwdheid van de leerlingen met de Franse taal heeft duidelijk een invloed op hun 
toetsprestaties. 

▫ Leerlingen die thuis Frans spreken (eventueel in combinatie met Nederlands) presteren voor 
de drie vaardigheden beter dan leerlingen die thuis enkel Nederlands spreken. Leerlingen die 
thuis Frans en een andere vreemde taal spreken, doen het enkel beter voor lezen en 
schrijven. Bij de leestoetsen scoren leerlingen die thuis Nederlands noch Frans spreken 
duidelijk lager dan leerlingen die uitsluitend Nederlands spreken. 

▫ De meeste leerlingen in de steekproef krijgen al Franse les sinds het vijfde leerjaar. 
Gemiddeld scoren de leerlingen die sinds het derde leerjaar Frans krijgen hoger voor lezen. Er 
was een kleine groep leerlingen die aangaf nog voor het derde leerjaar van de lagere school of 
pas in het secundair onderwijs te zijn gestart met Frans. Zij presteerden beter voor zowel 
lezen als schrijven. Voor luisteren was er geen effect van hoe lang leerlingen al Frans volgen. 

▫ Voor schrijven is er een effect van het geboorteland: leerlingen geboren in Frankrijk doen het 
beter dan leerlingen geboren in België. 

▫ Leerlingen die schrijven met een Franstalige pennenvriend(in) en leerlingen die veel contract 
hebben met Franstalige media, scoren over de hele lijn hoger dan leerlingen bij wie dat niet 
het geval is. 



▫ Leerlingen hebben zelf een goed beeld van hun vaardigheden voor Frans. Degenen die zichzelf 
hoog inschatten voor de betreffende vaardigheid, blijken gemiddeld ook beter te presteren voor 
de lees-, luister- en schrijftoetsen uit de peiling. 

 

Tabel 7: Overzicht van de leerlingkenmerken die de kans om een toetsopgave met een gemiddelde 
moeilijkheidsgraad op te lossen verhogen (+) of verlagen (-) 

 

Leerlingkenmerken Lezen Luisteren Schrijven 

Geslacht Jongen - - - 

Dyslexie -   - 
(Leer)moeilijkheden 

Problemen die niet in vragenlijst zijn opgenomen -     

Sterke leescultuur thuis + + + 

Gunstige sociaal-economische situatie +     

Vader tijdelijk niet beschikbaar voor arbeidsmarkt +     

Eén-oudergezin +     

Gezinssituatie 

Studietoelage aangevraagd maar niet gekregen     - 

Uitsluitend Frans + + + 

Nederlands en Frans + + + 

Frans en een andere vreemde taal +   + Thuistaal 

Uitsluitend andere taal/talen dan 
Nederlands of Frans -     

Vanaf het 3de leerjaar lager 
onderwijs +     

Gestart met lessen 
Frans Vóór het 3de leerjaar of pas in het 

secundair onderwijs  +   + 

Geboorteplaats Leerling geboren in Frankrijk     + 

Franstalige 
communicatie 

Leerling schrijft met 
leeftijdsgenoten in het Frans + + + 

Vertrouwdheid met 
Frans  

Franstalige media 
Leerling heeft contact met 
Franstalige media + + + 

Zelfinschatting 
Leerling vindt zichzelf goed in de betreffende 
vaardigheid + + + 

 
 Welke klaskenmerken maken een verschil? 

▫ Voor de drie vaardigheden scoort de optiegroep klassieke talen het hoogste. Over het algemeen 
presteren de leerlingen uit de basisoptie moderne wetenschappen beter dan de leerlingen die 
technische opties volgen, maar voor luisteren is dat verschil iets minder groot dan voor de andere 
vaardigheden. Tabel 8 geeft een overzicht van de basisopties die significant verschillen van de 
basisoptie moderne wetenschappen. Leerlingen uit de basisopties grafische technieken en 
maritieme vorming weken niet significant af van de leerlingen uit moderne wetenschappen, maar 
dit heeft vermoedelijk te maken met het beperkt aantal deelnemende leerlingen uit deze twee 
basisopties. 

▫ Hoe groter de klas, hoe beter de leerlingen presteren voor Frans luisteren. 
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Tabel 8: Overzicht van de klaskenmerken die de kans om een toetsopgave met een gemiddelde 
moeilijkheidsgraad op te lossen verhogen (+) of verlagen (-). 
Klaskenmerken Lezen Luisteren Schrijven 

Agro- en biotechnieken −  − 

Sociale en technische vorming − − − 

Bouw- en houttechnieken − − − 

Hotel-voeding −  − 

Creatie en vormgeving −  − 

Topsport −   

Mechanica-electriciteit − − − 

Handel −  − 

Artistieke vorming −  − 

Techniek-wetenschappen −  − 

Industriële wetenschappen −  − 

Latijn + + + 

Basisoptie 

Grieks-Latijn + + + 

Klasgrootte 
Groter aantal leerlingen in de 
klas 

 +  

 
Welke kenmerken van het vak Frans maken een verschil? 

▫ De mening van de leerlingen over (het vak) Frans hang duidelijk samen met hun prestaties op de 
peiling Frans. 

▫ Leerlingen die het belangrijk vinden om goed Frans te kunnen, presteren gemiddeld voor alle 
vaardigheden beter dan de andere. 

▫ Leerlingen die het leuk vinden om Frans te leren, doen het vooral beter voor lezen en 
schrijven. 

▫ De leerlingen die in de Franse les het liefst dialogen spelen en de leerlingen die het liefst 
liedjes of verhalen beluisteren, presteren minder goed op de lees- en schrijftoets dan 
leerlingen die liever teksten lezen. 

▫ Naarmate de leerkracht meer uren per week Frans geeft aan een klas, presteren de leerlingen 
beter voor lezen. Het aantal uren Frans per week (volgens de leerlingen) hangt samen met betere 
prestaties voor luisteren en schrijven. Leerlingen die aangeven zes uur Frans te hebben per week 
scoren hoger op de luistertoets dan leerlingen die slechts drie uur Frans per week hebben. 
Leerlingen die vijf uur Frans per week krijgen, doen het voor schrijven beter dan leerlingen die 
drie uur Frans per week hebben.  

▫ Leerlingen van wie de leerkracht Frans het gebruik van vertalende woordenboeken in sommige 
lessen toelaat, presteren beter voor schrijven en luisteren dan wanneer de leerkracht dat nooit 
toelaat. 

▫ Leerlingen die aangeven dat de leerkracht meestal Frans spreekt in de les, doen het voor lezen 
duidelijk beter dan leerlingen van wie de leerkracht (volgens hen) nooit Frans spreekt in de les. 

▫ Leerlingen die rapporteren dat ze elke dag huiswerk krijgen voor Frans, scoren minder goed voor 
lezen dan leerlingen die zeggen dat ze minder dan één keer per week huiswerk krijgen. Mogelijk 
krijgen leerlingen die zwakker zijn voor Frans meer huiswerk of vinden ze zelf dat ze meer 
huiswerk krijgen. Leerlingen die gemiddeld minder dan 15 minuten aan hun huiswerk Frans 
besteden, scoren beter voor alle vaardigheden dan leerlingen die rapporteren er langer over te 
doen.  



Tabel 9: Overzicht van de kenmerken van het vak Frans die de kans om een toetsopgave met een 
gemiddelde moeilijkheidsgraad op te lossen verhogen (+) of verlagen (-). 

 

Kenmerken van het vak Frans Lezen Luisteren Schrijven 

Leerling vindt het belangrijk om goed Frans te 
leren 

+ + + 

Leerling vindt het leuk om Frans te leren +  + 

Dialoogje spelen -  - 
Mening van de leerling 
over het vak Frans 

Favoriete 
activiteit binnen 
de lessen Frans Liedje of verhaaltje beluisteren -  - 

Aantal uren les Frans Aantal uren Frans per week  + + + 

In ongeveer de helft van de lessen   + Gebruik van vertalende 
woordenboek mogelijk  In sommige lessen  +  
Spreektaal leerkracht in de 
les 

Leerkracht spreekt volgens leerlingen meestal 
Frans in de les  

+   

Elke dag huiswerk Frans - -  Huiswerk Frans volgens de 
leerlingen Meer dan 15 minuten nodig voor huistaken Frans - - - 

Welke leerkrachtkenmerken maken een verschil? 

▫ De lesopdracht van de leerkrachten hangt samen met de leerlingprestaties voor bepaalde 
vaardigheden.  

▫ Het aantal uren dat de leerkracht in totaal per week lesgeeft heeft en positief effect op de 
leesprestaties. 

▫ Leerlingen zetten betere resultaten neer voor schrijven wanneer hun leerkracht een volledige 
lesopdracht heeft. 

▫ Wanneer de leerkracht ook in het eerste leerjaar van de eerste graad lesgeeft, presteren de 
leerlingen minder goed voor Frans luisteren. De leerlingprestaties op de luistertoets zijn doorgaans 
ook lager naarmate de leerkracht meer jaren ervaring heeft met het geven van Frans in het 
tweede leerjaar van de eerste graad.  

▫ De opvattingen van de leerkrachten over de lessen en de eindtermen Frans en over het 
schoolbeleid blijken vooral samen te hangen met verschillen in leesprestaties. 

▫ Leerlingen van leerkrachten die eerder akkoord gaan met de stelling dat de eindtermen voor 
Frans realistisch zijn, presteren gemiddeld zwakker voor lezen dan leerlingen van 
leerkrachten die eerder niet akkoord gaan met deze stelling. Mogelijk vinden de leerkrachten 
die eerder niet akkoord gaan met het realistisch gehalte van de eindtermen Frans dat deze 
eindtermen minimaal zijn. 

▫ Leerlingen van leerkrachten die vinden dat er in de eerste plaats voldoende vakkennis moet 
worden bijgebracht, behalen gemiddeld een hoger score voor lezen dan leerlingen van wie de 
leerkracht dit minder belangrijk acht. 

▫ Hoe sterker een leerkracht akkoord gaat met het beleid van zijn/haar school, hoe beter zijn 
of haar leerlingen scoren voor de Franse leestoetsen.  
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Tabel 10: Overzicht van de leerkrachtkenmerken die de kans om een toetsopgave met een gemiddelde 
moeilijkheidsgraad op te lossen verhogen (+) of verlagen (-). 

 

Leerkrachtkenmerken Lezen Luisteren Schrijven 

Veel uren per week +   
Lesopdracht 

Volledige lesopdracht   + 

Geeft ook Frans in 1e leerjaar van 1e 
graad 

 -  
Ervaring 

Veel jaren ervaring met Frans geven in 
2e leerjaar A  

 -  

Vindt eindtermen realistisch -   

Vindt vooral bijbrengen vakkennis 
belangrijk 

+   Opvattingen van leerkracht  

Gaat akkoord met het schoolbeleid +   

 
 Welke administratieve schoolkenmerken maken een verschil? 

▫ In vergelijking met scholen met een aso-bovenbouw, doen leerlingen in scholen met een 
tso/bso/kso-bovenbouw en scholen met een multilaterale bovenbouw het duidelijk minder goed op 
de Frans leestoetsen. Ook voor schrijven presteren leerlingen uit multilaterale scholen minder 
goed dan leerlingen uit scholen met een aso-bovenbouw. Voor luistervaardigheid blijkt het 
schooltype geen rol te spelen. 

▫ Leerlingen uit het gemeenschapsonderwijs presteren minder goed voor lezen dan leerlingen uit het 
vrij onderwijs. Voor schrijven presteren de leerlingen uit het officieel gesubsidieerd onderwijs 
minder goed dan leerlingen uit het vrij onderwijs. Voor luisteren presteren de leerlingen uit het 
officiële net (d.i. gemeenschapsonderwijs en officieel gesubsidieerd onderwijs) minder goed dan 
leerlingen uit het vrije net.  

▫ Leerlingen die school lopen in Vlaams-Brabant doen het beter op de leestoetsen dan leerlingen die 
in andere provincies naar school gaan. Voor schrijven en luisteren was er geen effect van de 
provincie waar de school ligt.  

 
Tabel 11: Overzicht van de administratieve schoolkenmerken die de kans om een toetsopgave met een 
gemiddelde moeilijkheidsgraad op te lossen verhogen (+) of verlagen (-). 

Administratieve schoolkenmerken Lezen Luisteren Schrijven 

tso/bso/kso-bovenbouw -   
Schooltype 

Multilaterale bovenbouw -  - 

Gemeenschapsonderwijs - -  
Net 

Gesubsidieerd officieel onderwijs  - - 

Provincie  Vlaams-Brabant +   
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Analyse van de moeilijkheidsgraad van de opgaven 

Welke factoren hebben een invloed op de moeilijkheidsgraad van de opgaven? 

Om te onderzoeken wat een opgave voor de leerlingen van het tweede leerjaar van de eerste graad 
moeilijk of gemakkelijk maakt, werd elke peilingsopgave eerst beschreven aan de hand van een aantal 
factoren. In de zoektocht naar de bepalende factoren, waren o.a. de dimensies van de toetsmatrijzen 
een belangrijk vertrekpunt.  

 
Wat maakt een leesopgave uit de peiling Frans moeilijk?  

Bij de leestoetsen hebben niet zozeer de eindtermen zelf of de bijhorende handelingswerkwoorden, 
maar wel de tekstsoort, sommige tekstkenmerken, kenmerken van de vraagstelling en het ERK-niveau 
een invloed op de moeilijkheidsgraad van een peilingsopgave.  
▫ In de leestoetsen van deze peiling is er geen duidelijk verschil in moeilijkheidsgraad tussen de 

opgaven bij de verschillende eindtermen. Opgaven bij eindterm 7 zijn bijvoorbeeld voor de 
leerlingen niet significant gemakkelijker dan opgaven bij de andere eindtermen lezen. Dat 
betekent dat er voor elk van de vier eindtermen zowel moeilijke als gemakkelijke opgaven in de 
peiling zitten.  

▫ Er is ook geen verschil in moeilijkheidsgraad wanneer gekeken wordt naar de handelings-
werkwoorden. Dit kan wellicht deels verklaard worden door het feit dat alle eindtermen Frans 
lezen (en de bijhorende handelingswerkwoorden) zich situeren op het beschrijvende 
verwerkingsniveau.  

▫ Expressieve teksten zijn voor de leerlingen van het tweede leerjaar doorgaans makkelijker dan 
informatieve, activerende of verhalende teksten. Langere teksten zijn bij lezen makkelijker dan 
korte.  

▫ De kenmerken van de vraagstelling maken ook dat de ene vraag moeilijker is dan de andere: 
complexe vragen zijn voor de leerlingen van de eerste graad gemiddeld moeilijker dan rechttoe 
rechtaan vragen. Vragen met antwoordalternatieven in het Frans of niet-talige afleiders (zoals 
nummers of figuren) zijn voor hen moeilijker dan vragen met antwoordalternatieven in het 
Nederlands. 

▫ De opgaven op het A1-niveau van het ERK zijn voor de leerlingen doorgaans makkelijker dan de 
opgaven op het A2-niveau. Deze laatste opgaven zijn op hun beurt gemakkelijker dan de opgaven 
op het B1-niveau. 

 

Wat maakt een luisteropgave uit de peiling Frans moeilijk? 

Ook voor de luistertoets Frans werd onderzocht welke factoren de moeilijkheidsgraad van een 
toetsopgave bepalen.  
▫ Net als bij lezen hebben de eindtermen luisteren zelf geen invloed op de moeilijkheidsgraad van 

een opgave. In de luistertoetsen zijn bijvoorbeeld de opgaven bij eindterm 1 niet duidelijk 
moeilijker of makkelijker dan de opgaven bij de andere eindtermen luisteren. Per eindterm zijn er 
dus zowel moeilijke als gemakkelijke luisteropgaven. Ook voor de eindtermen luisteren geldt dat 
deze zich enkel situeren op het beschrijvende verwerkingsniveau. 

▫ In tegenstelling tot bij ‘lezen’ is het handelingswerkwoord voor ‘luisteren’ wel een factor die 
meespeelt. Het is voor leerlingen uit het tweede leerjaar van de eerste graad blijkbaar 
makkelijker om relevante informatie te selecteren bij een auditieve boodschap dan om het globale 
onderwerp te bepalen of om de hoofdgedachte te achterhalen.  

▫ Tot slot bepaalt ook het ERK-niveau de moeilijkheidsgraad van de opgave. Opgaven op het niveau 
A1 zijn voor de leerlingen van de eerste graad meestal gemakkelijker dan opgaven op het niveau 
A2. 
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Bronnen 

Voor dit gedeelte maakten we gebruik van de volgende bronnen: 
 
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (2008). Peiling Frans in de eerste graad secundair onderwijs 

(A-stroom). Brochure. Brussel: Departement Onderwijs en Vorming, Curriculum.  
 
http://www.ond.vlaanderen.be/dvo 
 
 

 

 

 

 

 



[ 27 ] 
 

2  ANDERE ONDERZOEKSGEGEVENS 

Frans en Engels als vreemde taal in de eerste graad van het secundair onderwijs in 
Vlaanderen. 

Kemps, Pierrard & Housen (2008) 

 

2.1 Situering 

De aanleiding voor dit onderzoeksproject ‘Frans en Engels als vreemde taal in de eerste graad van het 
secundair onderwijs in Vlaanderen’ zijn volgende vaststellingen: 
Ondanks het belang dat gehecht wordt aan de kennis van vreemde talen, zijn er nauwelijks objectieve 
gegevens beschikbaar over de uitkomsten en de efficiëntie van het vreemdetalenonderwijs noch over het 
globale niveau van vreemdetalenkennis in Vlaanderen. 
In een vorig vergelijkend onderzoek (“Frans en Engels als vreemde talen in Vlaamse scholen”, Housen, 
Janssens en Pierrard, 2001) in de derde graad van het secundair onderwijs kwam men tot de vaststelling 
dat de taalvaardigheid, attitudes en motivatie voor het Engels globaal beter zijn dan die voor het Frans, 
ondanks het groter aantal uren onderwijs van het Frans. Een onderzoek naar de instroom in het secundair 
onderwijs is aangewezen om een beter inzicht te krijgen in de factoren die dit onevenwicht kunnen 
verklaren.  
De curriculaire voorsprong van het Frans op het Engels wordt opgebouwd vanaf het vijfde leerjaar van 
het lager onderwijs (sinds 2004). Er is nood aan het in kaart brengen van de werkelijke beginsituatie van 
het Frans en Engels bij de aanvang van de eerste graad van het secundair onderwijs.  
 
 

2.2 Doelstellingen 

Met het oog op de optimalisatie van het onderwijs Frans en Engels in de eerste graad van het secundair 
onderwijs, werden volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
 
▫ Wat zijn de institutionele en onderwijskundige factoren die de curriculaire context van het 

onderwijsleerproces Frans en Engels in de eerste graad van het secundair onderwijs bepalen?  
Welke zijn de verschillen tussen beide talen op het vlak van de inhoud van de leerplannen en 
eindtermen, de gebruikte handboeken en materialen, en de dicactisch-methodologische aanpak? 

▫ Wat is het socio-psychologisch profiel (d.i. taalattitudes en taalleermotivaties) van leerlingen aan 
het begin van de eerste graad van het secundair onderwijs ten aanzien van het Frans en het 
Engels? Wat is het socio-psychologisch profiel van hun leerkrachten Frans en Engels? 

▫ Wat is het taalvaardigheidsniveau (voor luisteren, lezen, schrijven en spreken) in het Frans en 
Engels van de leerlingen aan het begin van de eerste graad secundair onderwijs. 

▫ Hoe kunnen eventuele overeenkomsten of verschillen tussen het Engels en het Frans met 
betrekking tot de institutionele en onderwijskundige factoren en het taalvaardigheidsniveau 
verklaard worden? 

▫ Welke concrete aanbevelingen voor het beleid en de praktijk van het vreemdetalenonderwijs 
kunnen geformuleerd worden? 

 
 

2.3 Instrumentarium 

De onderzoeksvragen bevatten drie centrale thema’s, die elk aan de hand van specifieke methodologie 
onderzocht worden. 
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 Institutionele en onderwijskundige factoren 

De officiële leerplannen voor Frans en Engels werden geanalyseerd en vergeleken aan de hand van een 
checklist (bestaande uit acht indicatoren). Deze checklist werd ontwikkeld in een vorig onderzoek. 
 
Voor de analyse van de lespraktijk werden een 20-tal lessen Frans en Engels bijgewoond en 
geobserveerd. De observatie hield in dat de onderzoeker achterin de klas plaats nam en het lesgebeuren 
codeerde met behulp van het COLT5-observatieschema (Spada & Frölich, 1995), om de eventuele 
verschillen in communicatieve oriëntatie van de lessen Frans en Engels in kaart te brengen. 
 
Als laatste aspect werden de meest frequent gebruikte handboeken Frans en Engels voor de eerste graad 
van het secundair onderwijs geanalyseerd en vergeleken. Dit gebeurde aan de hand van een 
analyseschaal bestaande uit 15 parameters: objectieve gegevens, pedagogische doelstellingen, inhoud en 
structurering van de leereenheden, taalregisters, gebruik van de moedertaal, testkeuze, grammatica, 
mondelinge vaardigheden, schriftelijke vaardigheden, socio-culturele inhoud, fonetiek, visuele 
vormgeving, evaluatiesysteem, oefeningen en activiteiten, en motivatie en autonomie van de leerling 
(Housen et al, 2001).  
 

  Sociaal-psychologische factoren 

Het sociaal-psychologisch profiel van de leerlingen werd gemeten met behulp van een schriftelijke 
enquête. De vorm en inhoud van de items gebaseerd zijn op soortgelijke enquêtes van o.a. Gardner 
(1985) en Baker (1992). De enquête bestaat uit zes delen. De eerste vijf delen peilen naar de volgende 
thema’s:  
▫ attitudes ten aanzien van meertaligheid en het leren van vreemde talen in het algemeen 
▫ attitudes ten aanzien van de talen Frans en Engels in het bijzonder; 
▫ attitudes ten aanzien van de lessen Frans en Engels; 
▫ instrumentele en integratieve motivatie om Frans en Engels te leren; 
▫ zelfevaluatie van de verworven taalvaardigheid in het Frans en Engels. 

Het laatste deel van de enquête verzamelt achtergrondinformatie over de leerling: geslacht, taalsituatie 
in het gezin, eventuele deelname aan een Frans of Engels taalkamp en genoten onderwijs Frans in de 
basisschool komen aan bod.  
 
Via interviews werd naar de socio-psychologische oriëntatie van de leerkrachten gepeild. Hiervoor werd 
een standaardvragenlijst gebruikt. De standaardvragenlijst bestaat uit 34 vragen die betrekking hebben 
op de volgende vier thema’s: 
▫ algemene gegevens: moedertaal van de leerkracht, genoten opleiding, eventuele nascholing, 

aantal jaren onderwijservaring, contacten met de doeltaal 
▫ attitude ten aanzien van de doeltaal en hun eigen vak: hoe belangrijk vinden de leerkrachten de 

taal die ze onderwijzen, hun vak, en wat is hun onderwijsmotivatie 
▫ attitude ten aanzien van de methodiek, inclusief de taal of talen die in de les (dienen te) worden 

gebruikt, de gebruikte handboeken, de samenstelling van de eigen werkmethode, en het aandeel 
van de verschillende vaardigheden in de lessen 

▫ attitude ten aanzien van de leerlingen: de houding van de leerkracht ten opzichte van de attitude 
en motivatie van de leerlingen voor het betrokken vak 

 
  Taalkennis en taalvaardigheden 

De taalvaardigheid van de leerlingen werd gemeten aan de hand van twee parallelle TELC6-
testbatterijen. Deze taaltesten zijn zowel voor Frans als voor Engels beschikbaar en zijn qua vorm en 

 
5 Communicative Orientation of Language Teaching 
6 The European Language Certificates 
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inhoud op elkaar afgestemd, wat een maximale equivalentie garandeert. Elke TELC-test bestaat uit vijf 
luiken: 
▫ Grammatica- en woordenschattest: het kiezen van de correcte grammaticale vorm of het gepaste 

woord in een aantal dialoogjes 
▫ Luistertest: het beluisteren van een 10-tal korte teksten waarna een reeks bijhorende uitspraken 

als waar of fouten moeten beoordeeld worden 
▫ Leestest: het uitzoeken welke titel het best bij welke tekst past, het oordelen of een aantal 

uitspraken omtrent de inhoud van een e-mail en een gebruiksaanwijzing waar of fout waren, het 
opsporen van informatie in een 6-tal teksten 

▫ Schrijftest: het schrijven van een briefje naar een vriend 
▫ Spreekvaardigheidstest 

Dit onderzoek maakte geen gebruik van de spreekvaardigheidstesten van de TELC-batterij. De 
onderzoekers testten de spreekvaardigheid via een individueel mondeling interview, waarin de leerlingen 
een beeldverhaal moesten vertellen over “het verhaal van de kikker”.  
Het beheersingsniveau van deze vijf vaardigheden werd globaal gemeten. Spreek- en schrijfvaardigheid 
werden bovendien aan de hand van een aantal discrete parameters (o.a. tekstlengte, syntactische 
complexiteit, lexicale rijkdom…) geëvalueerd. 
 
 

2.4 De steekproef 

De selectie van de scholen verliep in verschillende stadia. Op basis van hun geografische ligging, werden 
eerst (in overleg met pedagogische begeleiders) een 15-tal scholen geselecteerd. De scholen mochten 
zich immers niet in de omgeving van Franssprekende gebieden (zoals Brussel, de taalgrens of Frankrijk) 
bevinden. In een volgende fase werden de scholen aangeschreven met het verzoek tot medewerking. 
Uiteindelijk waren acht scholen bereid deel te nemen aan het onderzoek. De steekproef bestaat uit 263 
leerlingen en 18 leerkrachten uit acht scholen van het gemeenschapsonderwijs, verspreid in Vlaanderen. 
De leerlingen zijn afkomstig uit diverse curriculaire opties: Latijn, moderne talen-TO, moderne talen-
sport.  
 
 

2.5 Resultaten 

  Institutionele en onderwijskundige factoren 

Curriculair aanbod en roostering 

Uit een overzicht van het aantal lesuren Frans/Engels in het lager en secundair onderwijs, blijkt dat het 
vak Frans op drie niveaus een voordeel heeft op het Engels: de leeftijd waarop de leerlingen voor het 
eerst in contact komen met de vreemde taal, de duur van de contactperiode en de omvang en intensiteit 
van de contactmomenten.  
Het vreemdetaal-onderwijsleerproces van het Frans ligt binnen de kritische leeftijdsgrens, althans voor 
het verwerven van native speaker grammaticale competentie (tussen 8 en 12 jaar). Voor verwerving van 
de uitspraak is de kritische leeftijd reeds voorbij (tussen 5 en 7 jaar). Het onderwijs van het Engels 
daarentegen vangt aan na de kritische periode. Het voordeel verbonden aan de vroegere start met het 
Frans dient volgens de onderzoekers echter enigszins gerelativeerd te worden. Uit onderzoek van de 
onderwijsinspectie naar continuïteit van het vak Frans bij de overgang van het basisonderwijs naar de 
eerste graad secundair onderwijs is gebleken dat de kwaliteit van het onderwijs van het Frans in de 
basisschool niet verzekerd is (Onderwijsspiegel 2003-2004). De lessen worden veelal gegeven door de 
klasleerkracht die geen bijzondere opleiding voor het onderwijzen van een taal gevolgd heeft. De 
leerlingen in het eerste leerjaar van de eerste graad zijn afkomstig uit verschillende basisscholen en 
starten daardoor vaak met een zeer verschillend niveau Frans. Het startniveau Frans wordt bij aanvang 
van het secundair onderwijs ook niet in kaart gebracht.  



Leerplannen en eindtermen vreemde talen  

De leerplannen Frans en Engels zijn open programma’s en laten bijgevolg veel ruimte voor individuele 
invulling door de leerkracht. Ondanks het curriculair overwicht van het Frans geven de leerplannen Frans 
en Engels analoge richtlijnen. Toch zijn er enkele verschillen merkbaar. 
 
▫ Voor de receptieve vaardigheden zijn de leerplannen Frans en Engels analoog. Het enige verschil is 

dat het leerplan Engels aandacht besteedt aan het leren begrijpen van de Engelse uitspraak.  

▫ Voor de productieve vaardigheden zijn de leerplannen niet identiek. Er wordt een hoger 
beheersingsniveau verwacht voor Frans, wat zich voornamelijk vertaalt in de doelstellingen voor 
schrijfvaardigheid. 

▫ Daarnaast zijn de leerinhouden en grammatica omvangrijker voor Frans.  

 

Lespraktijk 

De klaspraktijk van de lessen Frans en Engels werden in vijf van de acht scholen geobserveerd met 
behulp van het COLT-schema.  
 
Verschillende interactievormen zijn te onderscheiden in een klas (Tabel 12). De mate waarin de 
interactievormen aan bod komen tijdens de lessen Frans en Engels is vergelijkbaar. Interacties verlopen 
meestal van de leerkracht of van een leerling naar de volledige klasgroep. 
Daarnaast bieden de klasactiviteiten in de geobserveerde lessen Engels en Frans over het algemeen 
weinig gelegenheid tot authentieke communicatie. Over het algemeen worden tijdens beide lessen 
nauwelijks geïndividualiseerde opdrachten georganiseerd. 
 
Tabel 12: Interactievormen die aan bod komen tijdens de lessen Frans en Engels. 
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 Frans Engels 
Interactie tussen leerkracht en 
klas 

37,4% 37% 

Leerlingen spreken in koor 0,0% 0,8% 

Interactie tussen leerkracht en 
een leerling 

6,6% 5,5% 

Interactie tussen een leerling 
en de rest van de klas 

45,1% 41,6% 

Interactie tussen de leerlingen 
onderling 

10,9% 15,1% 

 
Uit tabel 13 blijkt dat het taalgebruik tijdens de lessen Frans en Engels op twee vlakken overeenstemt. 
Ten eerste hanteren zowel de leerkrachten als de leerlingen vaker de doeltaal dan hun moedertaal. Ten 
tweede spreken leerkrachten Frans en Engels vaker Nederlands dan hun leerlingen. Tijdens de 
geobserveerde lessen Frans wordt het Nederlands echter beduidend meer gebruikt dan tijdens de 
geobserveerde lessen Engels.  
 
Tabel 13: Percentage tijd dat leerkrachten en leerlingen in de moedertaal of in de vreemde taal spreken. 

 
 
 
 
 
 

 Frans Engels 

Leerkracht spreekt Nederlands  44,3% (van de tijd) 17,4% 

Leerkracht spreekt doeltaal 55,7% 82,6% 

Leerlingen spreken Nederlands 22,6% 3,8% 

Leerlingen spreken doeltaal 77,4% 96,2% 

 



Leerkrachten geven prioriteit aan verschillende doelstellingen. De leerkrachten Frans hechten in de 
eerste plaats belang aan het behandelen van algemene, niet taalkundige onderwerpen. Vervolgens 
onderwijzen ze voornamelijk vormelijke aspecten van het Frans en tenslotte behandelen ze 
notionele/functionele en sociolinguïstische aspecten. Klasmanagementactiviteiten komt niet voor. 
De leerkrachten Engels daarentegen hechten het meest belang aan vormelijke aspecten, vervolgens aan 
het behandelen van algemene onderwerpen. De notionele/functionele en sociolinguïstische aspecten 
staan op de laatste plaats bij de leerkrachten Engels.  
 
Een laatste aspect dat onderzocht werd met het COLT-schema is welke van de vier vaardigheden het 
meest worden aangegrepen tijdens de lessen. Uit onderstaande tabel 14 blijkt dat tijdens beide 
vreemdetaallessen de productieve vaardigheden meer geactiveerd worden dan de receptieve. Spreken en 
schrijven komen beduidend vaker aan bod dan lezen en luisteren, waarbij opvalt dat er heel weinig tijd 
wordt besteed aan luisteren. Tijdens de lessen Frans wordt de spreekvaardigheid meer geoefend dan de 
schrijfvaardigheid.  
Het aantal geoefende vaardigheden binnen een les ligt hoger voor Engels dan voor Frans. 
 
Tabel 14: Percentage tijd dat besteed wordt aan de verschillende vaardigheden. 
 Frans Engels 
Luisteren 2,7% 3,8% 

Lezen 12,9% 9,8% 

Schrijven 31,3% 44,3% 

Spreken 53,1% 42,1% 
 

Handboeken  

De handboeken Frans zijn in Vlaanderen opgesteld door Vlaamse auteurs en gericht op Vlaamse leerders, 
terwijl de handboeken Engels veelal zijn opgesteld in Engeland door native speakers en gericht op 
leerders met verschillende taalachtergronden. De Engelse handboeken bevatten geen contrastieve 
activiteiten zoals vertaaloefeningen, wat wel het geval is bij de meeste handboeken Frans. 
Er bestaat een opmerkelijk verschil tussen de Franse en Engelse handboeken wat betreft de grammatica. 
De meeste handboeken Frans brengen grammatica op een deductieve traditionele wijze aan, waarin de 
regel expliciet gegeven wordt, gevolgd door voorbeelden en oefeningen. De Engelse handboeken sporen 
de leerlingen echter aan de grammaticaregel zelf te ontdekken of af te leiden. 
De handboeken Engels bieden een grotere variëteit aan spreekoefeningen aan die bovendien meer 
creativiteit en autonomie vereisen dan de oefeningen in de Franse handboeken. De Franse handboeken 
beperken zich in het grootste deel van de leereenheden hoofdzakelijk tot kopieeroefeningen en dictees.  
 
 

 Sociaal-psychologische factoren 

Leerlingen 

Tabel 15: Profiel van de leerlingen. 

  Aantal 
Leerlingen 
Klassen 

263 
8 (enkel GO!) 

Jongens 
Meisjes 

45.6% 
54.4% 

Moedertaal Nederlands 
Thuis Frans (eventueel in 
combinatie met Nederlands) 

96.4% 
4.4% 

Franse lessen in basisschool 
Talenkamp Frans 

98.7% 
14.3% 
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De leerlingen uit de steekproef hebben globaal gezien een vrij positieve houding tegenover meertaligheid 
en het leren van vreemde talen. Hun attitudes tegenover het Engels blijken positiever te zijn dan 
tegenover het Frans. Hun extracurriculair contact met het Engels is ook veel frequenter dan met het 
Frans. Bovendien verkiezen ze over het algemeen de lessen Engels boven de lessen Frans. 
Wat hun taalleermotivatie betreft, blijken de leerlingen een sterkere en vooral meer integratieve 
motivatie te hebben om Engels te leren dan om Frans te leren. Deze resultaten hangen samen met hun 
zelfevaluatie: ze schatten de eigen taalvaardigheid van het Engels hoger in dan die van het Frans.  
 

Leerkrachten 

Tabel 16: Profiel van de leerkracht. 

 Aantal 
Aantal leerkrachten  10  
Diploma 90% regent 
Beroepservaring 2 tot 36 jaar 

 
De meeste leerkrachten Frans zijn twee- of meertalig, terwijl de leerkrachten Engels allemaal uit een 
eentalig gezin komen. Bovendien hebben de leerkrachten Frans meer persoonlijk contact met de Franse 
taal buiten de context van hun vak. Zij volgen ook vaker bijscholing dan hun Engelse collega’s.  
 
De leerkrachten Frans geven meer subjectieve argumenten om het belang van het Frans uit te drukken 
(‘mooie taal’, ‘aangename sprekers’). De leerkrachten Engels halen voornamelijk het nut van het Engels 
als wereldtaal en als voertaal in het professioneel leven aan.  
 
De leerkrachten Frans vinden dat de leerlingen meer in contact moeten komen met de doeltaal, terwijl 
enkel de helft van de leerkrachten Engels van dit oordeel is. 
 
Het leerplan wordt door de twee groepen leerkrachten verschillend ervaren. De leerkrachten Frans 
beschouwen het als te omvangrijk en menen dat het niet volledig kan gerealiseerd worden. De 
leerkrachten Engels zien geen noemenswaardig probleem en noemen de inhoud van het leerplan 
“realiseerbaar”. 
 
De helft van de leerkrachten Frans beweert enkel communicatief les te geven, in vergelijking met slechts 
twee leerkrachten Engels. Enigszins in tegenspraak met deze bewering, is de vaststelling dat de 
leerkrachten Frans meer vertaaloefeningen voorschrijven dan de leerkrachten Engels enerzijds, en het 
feit dat zij meer belang hechten aan het ontwikkelen van de receptieve vaardigheden in vergelijking met 
hun collega’s Engels anderzijds. Ook de lesobservaties lijken dit resultaat tegen te spreken. Uit de 
analyse hiervan bleek immers dat het onderwijs Frans minder communicatief is dan de lessen Engels. 
 
De leerkrachten Frans hebben een meer defensieve houding ten aanzien van hun vak. Ze geven te kennen 
dat het Engels alomtegenwoordig is en dat de attitude van de leerlingen positiever is ten aanzien van 
deze taal dan ten aanzien van het Frans.  
 
 

Taalkennis en taalvaardigheden 

Grammatica en woordenschat  

Algemeen kan men stellen dat bij de leerlingen de kennis van grammatica en woordenschat beter 
ontwikkeld is voor het Engels, waar de leerlingen gemiddeld een score van 64 procent behaalden. Voor 
Frans was dat slechts 42 procent. Het verschil tussen de globale scores voor beide talen is statistisch 
significant.   
 



Luisteren 

De globale luistervaardigheid van de leerlingen is beter voor het Engels dan voor het Frans (bij 7 van de 8 
scholen). De leerlingen halen gemiddeld de vrij hoge score van 73% voor Engels, terwijl hun score voor 
Frans gemiddeld 60% is. De standaarddeviatie voor de gemiddelde Franse score (2,145) is hoger dan die 
voor de Engelse score (1,968), hetgeen betekent dat de resultaten voor Frans gemiddeld iets heterogener 
zijn dan de resultaten voor Engels.  
 

Lezen 

De leesvaardigheid is beter ontwikkeld voor het Engels dan voor het Frans. Op de test Frans slagen de 
leerlingen er gemiddeld niet in de helft van de vragen van de test Frans correct te beantwoorden (44 
procent), terwijl ze gemiddeld 63 procent behalen op de test Engels. Het verschil in score is zowel 
globaal als voor elke school significant. 
 

Spreken 

Er is een significant grotere spreekvaardigheid in het Engels dan in het Frans. De leerlingen produceren 
langere teksten, vertonen een rijkere en meer gevarieerde woordenschat en gebruiken een groter aantal 
bijzinnen in het Engels dan in het Frans. Opmerkelijk is dat het (zwak) resultaat voor het Frans zeer sterk 
varieert afhankelijk van de school.  
 
Tabel 17: Resultaten op de test spreken. 
 Frans Engels 
Tekstlengte 133,75 woorden 177,96 woorden 
Lexicale rijkdom 0,7971 Herdans Index score7 0,7583 Herdans Index score 
Syntactische complexiteit 1,5% gemiddelde RSC-score8 7,78% gemiddelde RSC-score 
 

Schrijven 

Op basis van de uitgevoerde analyses, blijkt dat het verschil in globale schrijfvaardigheid tussen beide 
talen niet bijzonder uitgesproken is. Voor Frans wordt beter gescoord op het vlak van morfologische 
correctheid en lexicale rijkdom, terwijl voor Engels er een betere tekstlengte is.  
Wat de socio-pragmatische adequaatheid betreft, is er op globaal niveau nauwelijks een verschil vast te 
stellen tussen beide talen.  
 
Tabel 18: Resultaten op de test schrijven. 

 
 Frans Engels 
Tekstlengte 35,47 woorden 54,35 woorden 
Score lexicale rijkdom  91,67%  94,81% 
Score socio-pragmatische adequaatheid 55,25% (σ=.812) 55,75% (σ=.774) 
Gebruik aanspreekformule  95% (p.=0.008) 95% (p.=0.073) 
Gebruik slotformule 82%  87% 
Gebruik linguïstische markeringen 36% 13% 
Morfologische correctheid 86%  82% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
7 Een logaritmische verhoudingsmaat om lexicale rijkdom te meten: logaritme van het aantal woordtypes gedeeld 
door het logaritme van het aantal woordtekens in een tekst. Enkel de inhoudswoorden (werkwoorden, substantieven, 
adjectieven en adverba) worden in de berekening opgenomen. 
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8 De Relatieve Syntactische Complexiteitsscore is de verhouding tussen het aantal bijzinnen en het totaal aantal 
zinnen in een tekst. 
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3 BESPREKING VAN DE VLAAMSE PEILINGSRESULTATEN 

 

3.1 Worden de resultaten op de toetsen bevestigd of 
genuanceerd? 

Lezen 

De getoetste eindtermen 

7  De leerlingen kunnen de betekenis begrijpen van aanwijzingen, opschriften en  
  waarschuwingen, gesteld in een eenvoudige taal qua structuur en woordenschat. 
8  De leerlingen kunnen relevante en herkenbare informatie opzoeken in functionele teksten,  
  gesteld in een eenvoudige taal qua structuur en woordenschat. 
9  De leerlingen kunnen de hoofdzaken begrijpen van korte teksten waarin de informatie  
  duidelijk en expliciet wordt verwoord in een eenvoudige taal qua structuur en  
  woordenschat. 
10  De leerlingen kunnen de samenhang begrijpen in korte teksten, gesteld in een eenvoudige  
  taal qua structuur en woordenschat 

 
De resultaten 

92 procent van de leerlingen halen eindterm 7 over het begrijpen van aanwijzingen, opschriften en 
waarschuwingen. 71 procent van de leerlingen beheerst eindterm 8 over het opzoeken van informatie in 
functionele teksten. 54 procent van de leerlingen bereikt eindterm 9 over het begrijpen van de 
hoofdzaken in korte teksten. 95 procent van de leerlingen de toetsnorm voor eindterm 10 over het 
begrijpen van samenhang in korte teksten. 
De eindtermen lezen worden behoorlijk goed gehaald. Toch verschillen de prestaties tussen de 
verschillende eindtermen aanzienlijk. Ook bleek uit de verdeling van de toetsscores dat er een vrij grote 
groep van leerlingen is met een lage score op de meetschaal. 
 

Wat leert ander onderzoek ons? 

Gelet op de beperkte tijd (13 procent) die leerkrachten naar eigen zeggen gemiddeld besteden aan 
lezen, mag het positieve resultaat voor de vaardigheid lezen misschien verwondering wekken. 
 
We moeten hoger vermeld percentage echter sterk nuanceren. Immers, de leerkrachten geven 
tegelijkertijd aan dat ze 26 procent van de klastijd besteden aan woordenschat en nog eens 26 procent 
aan grammatica. Beide lesonderdelen impliceren een flinke dosis leesactiviteit, al was het maar voor het 
lezen van de opgaven, van de voorbeelden die gegeven worden en van de zinnen en woorden bij 
invuloefeningen. We kunnen er trouwens van uitgaan dat de meeste oefeningen schriftelijk zijn en, 
indien mondeling, gaat het waarschijnlijk om het luidop lezen van de opgave. Zelfs bij luisteroefeningen 
moeten vaak vragen of invulschema’s in het Frans gelezen worden. Schrijven en lezen gaan uiteraard ook 
hand in hand. 
 
Hoewel het internationaal vergelijkend PISA-onderzoek de leesvaardigheid van 15-jarigen in de 
moedertaal onderzoekt, is het interessant om de resultaten van dit onderzoek nader te bekijken. PISA 
2000 leert ons dat Vlaamse jongeren bij de besten van de wereld zijn op leesvaardigheid. Binnen 
leesvaardigheid onderscheidt het PISA-onderzoek verschillende vaardigheden: het lokaliseren van 
informatie, het interpreteren van informatie en het reflecteren over informatie. Vlaamse 15-jarigen zijn 
beter in het lokaliseren van informatie dan in het reflecteren over informatie. Van alle landen heeft 
Vlaanderen het grootste verschil in prestaties tussen de schaal voor lokaliseren en reflecteren. In PISA 
2003 en 2006 waren de resultaten voor leesvaardigheid zeer gelijklopend, ook wat betreft de verdeling 
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van de prestaties over de leesvaardigheidsniveaus. Ook in de peiling Frans scoren leerlingen zeer goed in 
lezen voor wat betreft informatie begrijpen en opzoeken, maar hebben ze meer moeite met het 
onderscheiden van de hoofdzaken (PIRLS Vlaanderen, 2006).  
 
De peiling Nederlands lezen en luisteren die in 2007 in het basisonderwijs werd afgenomen vertoont 
eenzelfde tendens, zij het dan ook weer voor de moedertaal en op een jongere leeftijd . In de brochure 
van de peiling Nederlands in het basisonderwijs lezen we dat ‘sommige leerlingen minder goed overweg 
kunnen met opgaven waarbij ze informatie moeten combineren of vergelijken.’ Ook hier dient 
onderstreept dat, globaal genomen, de resultaten voor lezen, zoals ook voor luisteren, zeer goed mogen 
genoemd worden (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2008a). 
 
Decoo (2008) wijst op de sterke correlatie tussen woordenschat en tekstbegrip bij lees- en 
luisterteksten. Hij verwijst naar correlatiestudies uit de jaren 80 en 90 die volgens hem aantonen dat 
onbekende woorden bij het lezen in een vreemde taal voor problemen zorgen (bv. blokkering van de 
leesvaardigheid). Bij de luistervaardigheid zou de taalvoorkennis en in het bijzonder woordenschatkennis 
zelfs nog sterker doorwegen. Een slecht resultaat op lees- of luistertoetsen waarbij een leerling met 
onbekende woorden geconfronteerd hoeft bijgevolg niet te betekenen dat deze leerling over 
onvoldoende lees- of luistervaardigheid beschikt. Deze studies stellen volgens Decoo de 
drempelhypothese centraal. Volgens deze hypothese kan de algemene leesvaardigheid in een vreemde 
taal niet functioneren als de taalspecifieke kennis, overwegend woordenschat, onder een bepaalde 
drempel valt. Dit zou ook gelden voor algemene leesstrategieen die van de leerling een cognitieve 
operatie op de tekst verwachten zoals hoofdzaak en samenhang begrijpen. In dat licht hebben de lagere 
resultaten op de peiling voor bijvoorbeeld hoofdzaken begrijpen volgens Decoo wellicht eerder te maken 
met het feit dat de leerlingen nog niet beschikten over een optimaal woordenschatbegrip.  
 
In het onderzoek van Kemps, Pierrard en Housen (2008) liggen de resultaten voor leesvaardigheid Frans 
beduidend lager (44 procent) dan voor Engels (63 procent). Dit resultaat is des te opmerkelijker omdat 
het curriculair overwicht van het Frans ten opzichte van het Engels aanzienlijk is: zo hebben leerlingen 
op het moment van de testafname reeds +/- 212u Frans achter de rug (180u in het  basisonderwijs + 32u 
tijdens de twee eerste maanden van het SO) tegenover slechts +/- 16u Engels bij aanvang van het eerste 
jaar SO. 

 
 

Luisteren 

De getoetste eindtermen 

1  De leerlingen kunnen de betekenis begrijpen van duidelijk uitgesproken aanwijzingen,  
  instructies en waarschuwingen die verwoord zijn in een eenvoudige taal qua structuur en  
  woordenschat en die aangeboden zijn in een matig spreektempo. 
2  De leerlingen kunnen relevante en herkenbare informatie selecteren uit functionele  
  boodschappen, die verwoord zijn in een eenvoudige taal qua structuur en woordenschat en  
  die aangeboden zijn in een matig spreektempo.  
3  De leerlingen kunnen de hoofdzaak begrijpen uit mondeling aangeboden korte teksten  
  waarin de informatie duidelijk en expliciet verwoord wordt in een eenvoudige taal qua  
  structuur en woordenschat en die aangeboden zijn een matig spreektempo. 

 
De resultaten 

43 procent van de leerlingen halen eindterm 1 over het begrijpen van duidelijk uitgesproken 
aanwijzingen, instructies en waarschuwingen. 66 procent van de leerlingen beheerst eindterm 2 over het 
opzoeken van informatie in functionele boodschappen. 23 procent van de leerlingen bereikt eindterm 3 
over het begrijpen van hoofdzaken in korte auditieve teksten. 
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Wat leert ander onderzoek ons? 

Aan de hand van twaalf korte gesproken tekstjes meet men in het onderzoek van Kemps et al. (2008) de 
globale luistervaardigheid, het begrijpen van details en selectief luisteren. De gemiddelde score voor de 
globale luistervaardigheid (???) Frans bedraagt ‘slechts’ 60 procent tegenover 73 procent voor Engels. 
Het resultaat voor Frans bevestigt de matige score in de peiling, tenminste als we eindterm 3 
(hoofdzaken begrijpen in korte teksten) buiten beschouwing laten. Deze laatste vaardigheid werd niet 
getoetst in het onderzoek van Kemps et al. (2008), wat misschien wel logisch is in het begin van de 1e 
graad.  
Voor het betere resultaat voor Engels bieden de onderzoekers vier mogelijke verklaringen:  

▫ de talrijke extracurriculaire contacten die de leerlingen hebben met het Engels,  
▫ het meer communicatieve karakter van de lessen Engels,  
▫ de verwantschap van het Engels met het Nederlands en  
▫ de hogere motivatie van de leerlingen voor het Engels.  

Men stelt wel vast dat er significante verschillen zijn tussen de scholen en dit meer voor Frans dan voor 
Engels. 
 
Strikt genomen kan men op basis van één peiling niet stellen dat er sprake is van een niveaudaling. 
Daarvoor is het wachten op herhalingen van de peiling. In Nederland ligt dat anders. Dank zij het 
systeem van centrale examens beschikken onderzoekers over een hele reeks gegevens waaruit zij 
langetermijnconclusies kunnen trekken. 
Zo brengt Van Til (2007) verslag uit van een Cito-onderzoek naar het niveau van de luistervaardigheid in  
moderne vreemde talen. Het lijkt er volgens haar op dat degenen die klagen over de dalende prestaties 
bij Duits en Frans gelijk hebben. Naar aanleiding van een versoepeling van de eisen, een maatregel die 
het Cito toepast telkens als het gemiddelde cijfer onder een bepaalde grens duikt, werden de resultaten 
van de afgelopen elf jaar op een rijtje gezet. Het resultaat is ontluisterend. Er is sprake van een trend 
naar steeds makkelijkere toetsen, terwijl het aantal leerlingen dat zakt voor Frans door de jaren heen 
vrijwel niet verandert. De eisen die voor Engels gesteld worden zijn door de jaren heen min of meer 
constant gebleven. 
 
Hoewel het Nederlandse systeem van centrale examens helemaal niet te vergelijken is met de Vlaamse 
peiling bevat de poging tot reflectie over de niveaudaling luistervaardigheid Duits en Frans van Hoeflaak, 
Kwakernaak en de Vries (2007) een aantal interessante elementen.  
Bij de mogelijke oorzaken die zij aanhalen zijn ongetwijfeld een aantal factoren die ook in Vlaanderen 
zouden kunnen gelden. Zo wordt gewezen op de rol van de media die het laten afweten voor deze 
doeltalen, het onvoldoende hanteren van de doeltaal als voertaal (zie Frans spreken in de klas) en een 
toenemende ‘versimpeling’ van de tekstinhouden. Men merkt ook op dat het ‘luisterkilometers maken’ 
met behulp van luisterdossiers, maar zonder wezenlijke begripscontrole, niet echt een succes is. 
Luistertoetsen oefenen volgens hen overwegend selectief en zoekend luisteren, waardoor de leerlingen 
niet (of minder) getraind worden in structurerend luisteren. Zo stellen we ook in de Vlaamse peiling vast 
dat de leerlingen goed scoren voor eindterm 2 over het opzoeken van informatie in functionele 
boodschappen. 
Het structurerend lezen wordt waarschijnlijk te weinig getraind (cf. lezen), vaak wordt (erg) langzaam 
gelezen en er wordt vaak (te) laat begonnen met luisteren zonder geschreven tekst erbij. Men wijst op 
het onvoldoende aanbod van echt oefenmateriaal met strategische instructies en begripscontroles, niet 
alleen gericht op selectief, maar ook op structurerend luisteren naar verschillende tekstsoorten van 
uiteenlopende lengte en moeilijkheidsgraad. En er zou volgens hen veel meer aandacht moeten komen 
voor het verwerven van een grote (receptieve) woordenschat. Tot slot houdt men een pleidooi voor meer 
inhouden die aansluiten bij de interesses van de  
leerlingen. 
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Schrijven 

De getoetste eindtermen 

21  De leerlingen kunnen woorden, zinnen en korte teksten kopiëren met aandacht voor  
  correcte spelling. 
22  De leerlingen kunnen inlichtingen verstrekken op eenvoudige invulformulieren. 
23  De leerlingen kunnen korte mededelingen opstellen met behulp van een voorbeeld.  
24  De leerlingen kunnen een eenvoudige korte tekst neerschrijven over een bestudeerd  
  onderwerp met behulp van sleutelwoorden 

 

De resultaten 

Voor eindterm 21 (kopiëren) mogen de leerlingen - volgens de toetsnorm - maximum 10 procent fouten 
maken. Meer dan 90 procent van de leerlingen haalt deze eindterm. 61 procent van de leerlingen 
bereiken eindterm 22 over het invullen van formulieren. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat er 
bij de peiling slechts één opdracht met een invulformulier was opgenomen. Voor eindterm 23 (schrijven 
van een korte tekst met behulp van een voorbeeld) brengen 78 procent van de leerlingen het 
communicatieve doel van de tekst voldoende duidelijk over in hun schrijfproduct. Dit lukt ook voor 
eindterm 24 (schrijven van een korte tekst met behulp van sleutelwoorden) bij 80 procent van de 
leerlingen. 
 
Vormcorrectheid en het nemen van risico’s zijn twee globale beoordelingscriteria die op dit niveau niet 
expliciet in de eindtermen zijn opgenomen. Voor eindterm 23 is de vormcorrectheid van meer dan 68 
procent van de teksten van een voldoende niveau. In 37 procent van de schrijfproducten voor deze 
eindterm neemt de leerling risico’s. Voor eindterm 24 zijn de gemiddelde scores voor deze twee globale 
criteria iets lager, namelijk 64 procent voor vormcorrectheid en 34 procent voor risiconame. 
 
Voor schrijven zijn er, ook na correctie voor achtergrondkenmerken, grote verschillen tussen scholen. 
Van de 103 scholen in de steekproef doen 15 scholen het minder goed dan statistisch verwacht voor 
schrijven. Tien scholen weten dan weer in positieve zin het verschil te maken. Eén school zet zowel voor 
lezen als voor schrijven betere prestaties neer dan vergelijkbare scholen. Blijkbaar zijn er voor de 
receptieve vaardigheden lezen en luisteren weinig verschillen tussen scholen. Maar voor schrijven, een 
productieve vaardigheid, zijn die verschillen duidelijk groter. Mogelijk zijn verschillen in didactiek tussen 
scholen hiervoor verantwoordelijk. 
 

Wat leert ander onderzoek ons? 

De behoorlijke resultaten voor schrijfvaardigheid vinden we terug in het onderzoek van Kemps et al. 
(2008) waar leerlingen met ondersteuning een kort briefje moesten schrijven. In de peiling neemt 
ongeveer 1 leerling op 3 een risico bij de schrijfopdracht en in het onderzoek van Kemps et al. (2008) 
produceren de leerlingen een kortere brief in het Frans dan in het Engels. Hoogstwaarschijnlijk is de 
angst om fouten te schrijven, wat meestal negatief beoordeeld wordt, in beide onderzoeken de 
onderliggende remmende factor. 
 
Ook de behoorlijke score voor vormcorrectheid vinden we zowel in de peiling als in het onderzoek van 
Kemps et al. terug. Opmerkelijk is wel dat het aspect ‘morfologische correctheid’ het enige onderdeel is 
in de hele vergelijkende studie van Kemps waarop voor Frans beter wordt gescoord dan voor Engels. Dit 
is des te opmerkelijk aangezien uit de grammatica- en woordenschattest bleek dat de grammaticakennis 
van het Engels beter ontwikkeld is dan die van het Frans. 
Vermits dit onderzoek gevoerd is in het begin van de 1e graad SO kunnen we ons afvragen of in de lessen 
Frans in het basisonderwijs nog steeds (te?) veel wordt gefocust op spelling en vormcorrectheid, ondanks 
het feit dat dit niet gevraagd wordt in de eindtermen en het ten koste gaat van de communicatieve 
vaardigheden. 
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Ook op het vlak van het gebruik van gepaste formules en linguïstische markeringen zijn de resultaten 
opvallend beter voor Frans dan voor Engels. Het betreft hier waarschijnlijk aspecten die tijdens de les 
Frans beklemtoond worden. 
In hetzelfde onderzoek stelt men voor tekstlengte, socio-pragmatische adequaatheid en morfologische 
correctheid een significante heterogeniteit tussen de scholen vast voor het Frans. Dit lijkt aan te geven 
dat de grammaticale en lexicale kennis van de leerlingen in sommige scholen beter ontwikkeld is dan in 
andere scholen.  
Net als in de peiling stellen Kemps et al. significante verschillen vast tussen scholen voor schrijven. Bij 
Kemps et al. gelden die verschillen vooral voor de deelindicatoren tekstlengte en socio-pragmatische 
adequaatheid. Voor Engels kan dit te wijten zijn aan het feit dat het gaat om schrijfvaardigheid, een 
aspect dat minder aanwezig is in de extracurriculaire context en voornamelijk geleerd wordt op school. 
 
 

Taalgebruik tijdens de lessen Frans  

De resultaten 

7 procent van de leerkrachten geeft aan uitsluitend Frans te spreken als het over de leerstof gaat, 57 
procent hanteert vooral het Frans. 33 procent van de leerkrachten zegt ongeveer evenveel Frans als 
Nederlands te spreken. 
Wanneer de gesprekken tijdens de les Frans niet over de leerstof gaan, zijn de cijfers anders. Slechts 2 
procent van de leerkrachten spreekt dan uitsluitend Frans, 41 procent spreekt dan vooral Nederlands, en 
12 procent enkel Nederlands. 
Leerlingen die aangeven dat de leerkracht meestal Frans spreekt in de les, doen het voor lezen duidelijk 
beter dan leerlingen van wie de leerkracht (volgens hen) nooit Frans spreekt in de les. 

 
Wat leert ander onderzoek ons? 

Men kan zich afvragen wat taalleerkrachten ertoe beweegt om hun doeltaal te laten voor wat ze is en 
over te schakelen naar het Nederlands. Zijn ze zich onvoldoende bewust van het feit dat de les Frans 
voor de overgrote meerderheid van de leerlingen zowat de enige situatie is waarin ze contact (kunnen) 
hebben met Frans? 
Kemps et al.(2008) stellen vast dat het Nederlands beduidend meer gebruikt wordt tijdens de 
geobserveerde lessen Frans dan tijdens de lessen Engels, dit zowel door de leerkracht als door de 
leerlingen. De leerkrachten gebruiken voornamelijk het Nederlands voor het aanleren van grammatica of 
het uitleggen van een opdracht. De leerlingen mochten op hun beurt Nederlands spreken wanneer ze iets 
niet begrepen en om informatie vroegen. 
 
Deze praktijk wordt ook al beschreven in de Onderwijsspiegel 2003-2004: de meeste leraren van de 
eerste graad van het SO beweren het Frans te hanteren als voertaal en enkel naar het Nederlands over te 
schakelen bij het geven van lange instructies en het behandelen van grammaticale items 
(Onderwijsinspectie, 2004). Verder wordt van de leerlingen niet consequent geëist dat zij het Frans 
gebruiken in hun interactie.  
Een vaak aangevoerde reden is dat leerlingen de uitleg in het Frans gewoon niet zouden begrijpen. Vraag 
is of dat wel zo is en of het begripsvermogen van de leerlingen niet zwaar onderschat wordt. Leerlingen 
in CLIL-projecten geven in ieder geval aan dat zij het doorgedreven gebruik van de vreemde taal als een 
extra stimulans ervaren. 
Nochtans blijken zowat alle centra voor volwassenenonderwijs het principe van de taalbadles te 
hanteren en zelfs tijdens de pauzes de doeltaal te gebruiken, ook bij prille beginners. Het mag hier dan 
wel om volwassenen gaan, toch is het een feit dat met de nodige creativiteit, door het inzetten van een 
minimum aan woordenschat en taalkennis een maximum aan informatie kan worden overgebracht. 
 
Ook onze noorderburen kennen het probleem. Ondanks de omslag naar een meer communicatieve aanpak 
blijft het doeltaal-voertaal principe veelal dode letter in het Nederlandse vreemdetalenonderwijs. 
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Volgens Kwakernaak (2007) moet de verklaring eerder gezocht worden bij de onzekerheid van de 
lesgevers die de doeltaal niet makkelijk genoeg spreken en/of bang zijn om fouten te maken. Zelfs als 
we (mogen) aannemen dat de Vlaamse leerkrachten zich vlotter uitdrukken in het Frans dan hun 
Nederlandse collega’s, blijft het feit dat consequent de doeltaal hanteren een volgehouden inspanning 
vergt van lesgever én leerling. Het handhaven van deze misschien onnatuurlijke spelregel beoogt 
nochtans een groter leerrendement. Met de doeltaal als voertaal en een spreekaandeel van de docent 
van 70 procent van een effectieve lestijd van 40 minuten (d.w.z. 28 minuten à 150 woorden) levert dit 
een taalbad van ruim 4000 doeltaalwoorden voor de leerlingen. Als de doeltaal alleen gehanteerd wordt 
bij het voorlezen van tekstjes en oefeningen levert dit amper 500 voorgelezen woorden. Dat het 
communicatieve aspect in dit laatste geval nauwelijks aan bod komt, lijdt geen twijfel. 
 
Op basis van een actie-onderzoek in het kader van de lerarenopleiding voeren Haamberg, Hofman, 
Maaswinkel en Rödiger (2008) aan dat bij het hanteren van de doeltaal als voertaal de intensiteit van de 
les en de concentratie van de leerlingen erop vooruitgaan, dat respect makkelijker af te dwingen is, 
maar dat alles staat of valt met de motivatie van de docent. In de handreiking die zij ten behoeve van 
docenten moderne vreemde talen ontwikkeld hebben, raden zij aan de leerlingen erbij te betrekken en 
van in het begin concrete afspraken met hen te maken. De invoering van de doeltaal kan bijvoorbeeld 
ook stapsgewijs gebeuren, leerlingen kunnen medeverantwoordelijk zijn voor het respecteren van de 
afspraken enz. 
 
Decoo (2008) twijfelt aan de stelling dat men bij het aanleren van een vreemde taal moet vermijden om 
de hoofdtaal (moedertaal) te gebruiken. Volgens hem bestaat er voldoende onderzoek dat de hypothese 
weerlegt dat het permanent gebruik van de doeltaal door leraar en leerling efficiënter is voor de 
verwerving van vreemde talen. Decoo pleit daarom voor een doelmatig gebruik van de hoofdtaal 
(moedertaal), waarbij rekening gehouden wordt met een aantal variabelen zoals het leerproces zelf (het 
moment in het leerproces, de aard van de werkvorm, het effect van vertaaloefeningen, ...), de 
leerlingen (motivatie, leeftijd, leerstijl, taalangst, voorkennis, ...), de taal (aard van het onderwerp, 
taalniveau, behoefte aan semantisering, ...), de omgeving (klasgrootte, beschikbaarheid van 
hulpmiddelen, ...).  
 

Tijdsbesteding tijdens de lessen Frans 

De resultaten 

Tijdens de lessen besteden de leerkrachten naar eigen zeggen ongeveer 26 procent van de tijd aan 
woordenschat en evenveel tijd aan grammatica. Lezen, schrijven en luisteren komen voor ongeveer 13 
procent aan bod. Aan spreken wordt gemiddeld 18 procent van de tijd besteed.  
   

Wat zegt ander onderzoek ons? 

Om zicht te krijgen op de klaspraktijk van de lessen Frans en Engels is men in het onderzoek van Kemps, 
et al. (2008) overgegaan tot klasobservaties. In totaal werden 19 lessen Frans en 17 lessen Engels in het 
eerste jaar van het SO geobserveerd en gecodeerd aan de hand van het COLT-schema. De leerkrachten 
Frans en Engels blijken tijdens de geobserveerde lessen prioriteit te geven aan verschillende 
doelstellingen. Zo hechten de leerkrachten Frans in de eerste plaats belang aan het behandelen van 
algemene, niet-taalkundige onderwerpen. Op de tweede plaats onderwijzen ze voornamelijk vormelijke 
aspecten van het Frans en tenslotte behandelen ze notionele/functionele en sociolinguïstische aspecten. 
De leerkrachten Engels daarentegen hechten het meest belang aan de vormelijke aspecten, vervolgens 
aan het behandelen van algemene onderwerpen en op de laatste plaats aan het onderwijzen van 
notionele/functionele en sociolinguïstische aspecten. Enerzijds lijken deze gegevens de algemene 
opvatting dat de lessen Frans meer gericht zijn op de vorm dan de lessen Engels tegen te spreken. 
Anderzijds merken de onderzoekers op dat het aanzienlijk aandeel van vormelijk onderwijs in het Engels 
niet betekent dat de leerkrachten Engels meer grammaticalessen geven dan de leerkrachten Frans. 
Gedurende de lessen integreren zij echter meerdere activiteiten met verschillende doelstellingen, 



[ 41 ] 
 

waaronder het aanbrengen van taalvormen. Uit de analyse van de globale communicativiteitsscores blijkt 
dat de lessen Engels globaal communicatiever zijn dan de lessen Frans. Verklaring hiervoor is het feit dat 
leerkrachten Engels binnen één les variëren tussen verscheidene interactie- en organisatievormen, dat ze 
meerdere doelstellingen voor ogen hebben en verschillende vaardigheden oefenen. Tijdens de lessen 
Frans daarentegen komt vaak slechts één enkele interactie- en organisatievorm voor, heeft de leerkracht 
slechts één doelstelling  en beperkt hij zich tot het activeren van één of twee vaardigheden.  
 
In de peiling geven leerkrachten aan dat ze ruim de helft van de klastijd besteden aan grammatica en 
woordenschat. Deze vaststelling brengt ons midden in de discussie over het taalverwervingsproces. 
Ruwweg zouden we de twee extreme standpunten kunnen resumeren als enerzijds : grammatica bestaat 
niet, er is alleen lexicon en met die woorden en uitdrukkingen (ook chunks genoemd) kan je zinnen 
maken. Deze constructionele visie op taalkunde van o.a. Adèle Goldberg (in: Van Maris, 2006), 
taalwetenschapper en hoogleraar in Princeton, ontstond in de jaren negentig als een reactie op de toen 
heersende regeldrift die zich aan het andere uiteinde van het spectrum situeert. Hier vindt men het 
onwaarschijnlijk dat competente sprekers hun taal produceren op basis van veelgebruikte taalbrokken 
die gebruiksklaar opgeslagen liggen in hun mentale lexicon. 
Uit onderzoek naar moedertaalverwerving blijkt dat kinderen tot de leeftijd van circa 20 maanden 
chunks (losse woorden en iets grotere eenheden) leren, dat ze vervolgens tot een jaar of 8 nog chunks 
bijleren maar dat ze in die fase vooral een complete analytische grammatica van de moedertaal 
ontwikkelen (Kwakernaak, 2007). Als het moedertaalleerproces op dit punt te vergelijken is met het 
vreemdetaalleerproces, dringt zich de volgende vraag op: wanneer is de vreemdetaalleerder ongeveer zo 
ver als de 20 maanden oude moedertaalleerder, die in de chunks naar de onderliggende structuren 
begint te zoeken? Aangezien over chunks in het vreemdetaalleerproces nog maar weinig onderzoek is 
gedaan lijkt het te vroeg om radicale conclusies te trekken voor het vreemdetalenonderwijs. 
 
Het Europees Referentiekader voor talen beschrijft de niveaus van vreemdetaalbeheersing niet in termen 
van leerstof maar van competenties. Op de niveaus A1 en A2 kan de taalleerder ‘vertrouwde dagelijkse 
uitdrukkingen en basiszinnen begrijpen en gebruiken’, ‘alledaagse beleefdheidsvormen gebruiken’ en 
dies meer. Op niveau B1 (Treshold) beschikt de taalleerder over ‘genoeg taal om zich te redden in 
onvoorspelbare situaties’ en dan ‘communiceert hij redelijk correct’ en pas bij B2 is er sprake van 
bewust gebruik maken van kennis over de taal. Hoe deze kennis zich ontwikkelt en hoe je dat via 
onderwijs kunt bevorderen, daar spreekt het ERK zich niet over uit. Het spreekt vanzelf dat er voor het 
bereiken van B2 al aandacht mag worden besteed aan vormcorrectheid. Maar de overgang naar het 
bewust inzetten van kennis ligt waarschijnlijk voor elke doeltaal voor sprekers van elke moedertaal weer 
ergens anders. Denken we maar aan Nederlandstaligen die Duits leren bijvoorbeeld. Men kan verwachten 
dat dit proces moeizamer verloopt voor de verwerving van het Frans. 
 
Beginnende taalleerders worden bijna continu geconfronteerd met het probleem dat als ze zich op de 
inhoud van wat ze willen zeggen concentreren, er minder ruimte is voor het toepassen van regelkennis 
en omgekeerd. Het gebruik van beide kennissystemen tegelijk slokt zoveel capaciteit op dat er 
voortdurend een soort kortsluiting dreigt door overbelasting. Uit recent onderzoek blijkt nu dat de 
breinen van beginners, om te voorkomen dat het hele systeem ‘plat gaat’, in dit dilemma voor betekenis 
kiezen en geen of weinig energie steken in het toepassen van grammaticaregels. Pas als het begrijpen en 
overbrengen van inhoud zo moeiteloos verloopt dat er capaciteit overblijft, wordt er naar grammaticale 
regels gekeken. 
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3.2 Welke verschillen zijn er in leerlingprestaties? 

De leescultuur thuis 

De resultaten 

Leerlingen die opgroeien in een gezin met een sterke leescultuur presteren beter op de lees-, luister- en 
schrijftoetsen Frans. 

 
Wat leert ander onderzoek ons? 

Ondanks het feit dat het gaat om een peiling moedertaal op het  einde van het basisonderwijs lezen we 
in de brochure over de peiling Nederlands lezen en luisteren (2008b) vrijwel exact hetzelfde: ‘Leerlingen 
die opgroeien in een gezin met een sterke en uitgebreide leescultuur scoren gemiddeld hoger op de lees- 
en luistertoetsen dan leerlingen uit gezinnen waar weinig gelezen wordt.’ 
Ook in Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) halen leerlingen met grote 
aantallen boeken in huis betere resultaten voor wiskunde en wetenschappen. 
De impact van een sterke leescultuur in het gezin overstijgt blijkbaar het vak Nederlands. Boeken 
hebben ook een positieve invloed op vreemdetalenverwerving en zelfs wetenschappen. 
 
 

De mening over het vak Frans 

De resultaten 

85 procent van de veertienjarigen vinden het belangrijk om goed Frans te leren. 43 procent vindt Frans 
leren leuk. 
 
Leerlingen die het belangrijk vinden om goed Frans te kunnen, presteren gemiddeld voor alle 
vaardigheden beter dan de andere. Leerlingen die het leuk vinden om Frans te leren doen het vooral 
beter voor lezen en schrijven. 
 

Wat leert ander onderzoek ons? 

Ook uit het onderzoek van Kemps et al. (2008) blijkt dat twaalfjarigen een eerder positieve attitude 
hebben tegenover het leren van vreemde talen in het algemeen. Hun houding tegenover het Engels is 
evenwel beduidend positiever dan tegenover het Frans. ‘De Engelse taal wordt als hipper, mooier en 
nuttiger beschouwd dan de Franse taal. Deze attitudes weerspiegelen zich in de hoeveelheid contact die 
de leerlingen hebben met beide talen’. 
 
Om de sociale en politieke attitudes van de Europeanen in kaart te brengen bevraagt de Europese 
Commissie twee maal per jaar de burgers van de lidstaten. In 2001 (Europees Jaar van de Talen) werd 
een eerste Eurobarometer gewijd aan de talen. Hoewel het hier een bevraging van volwassen (ouder dan 
15) respondenten betreft, geeft de Commission Européenne (2006) in “Eurobaromètre spécial: Les 
Européens et leurs langues (2006)” vergelijkbare resultaten: 83 procent van de Europeanen menen dat 
vreemdetalenkennis nuttig is. Interessant is ook het hoofdstuk over de redenen waarom Europeanen 
talen leren: vakanties in het buitenland en werksituatie zijn de belangrijkste motivaties. 
In vergelijking met een vorige bevraging in 2001 stelt men echter een daling vast van de minder utilitaire 
redenen (vakantie en persoonlijke voldoening), terwijl externe motivatiefactoren zoals werken in het 
buitenland en talenkennis op de werkvloer aan belang winnen. Dit wijst misschien op een toenemende 
interesse voor zowel arbeids- als studiemobiliteit. 
Hoewel de doorsnee veertienjarige (nog) niet wakker ligt van zijn latere carrièreplanning beseft hij/zij 
blijkbaar maar al te goed het belang van vreemdetalenkennis. Ook het succesverhaal van het 
immersieonderwijs in de Franstalige Gemeenschap getuigt van de impact van socio-economische 
factoren. 
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Ook Decoo (2008) verwijst naar onderzoek waarbij hij zowel in de jaren 70 en als in 2005 peilde naar de 
motivatie van leerlingen in het middelbaar onderwijs voor het leren van Frans. Daaruit blijkt dat de 
motivatie bij de leerlingen in die tijdspanne niet echt gewijzigd is. Daar waar leerlingen in het begin van 
het secundair onderwijs een vrij hoge motivatie hebben voor het leren van Frans, neemt die motivatie af 
in de hogere jaren. 
 
Een interessante kanttekening vinden we bij Westhoff (2001). Volgens hem staren we ons blind op de 
taalpraktijk van een beperkt aantal mondiaal opererende multinationals en banken, terwijl de overgrote 
meerderheid van de grensoverschrijdende contacten (om economische, culturele en studiemotieven) in 
de buurtalen gebeuren. 
De toenemende aandacht voor de buurtalen blijkt ook uit het onderzoek over Taalonderwijs en 
taalbehoeften in de Euregio Maas en Rijn (Van Leeuwen, Régent, Creuzen, Edelenbox, Halink, Defays,  
Beyers en Clijsters, s.d.). Het betreft hier een samenwerkingsverband bestaande uit medewerkers van de 
universiteiten van Maastricht, Aken, Luik en Hasselt dat zich tot doel stelt een inventarisatie van het 
bestaande vreemdetalenonderwijs en de behoefte aan talenkennis in de Euregio Maas en Rijn te maken. 
Dit alles met het oog op grensoverschrijdende contacten. 
Op dit ogenblik wordt in Nord-Pas-de-Calais Nederlands onderwezen aan 7.500 leerlingen in 75 
basisscholen en 30 middelbare scholen. Het is weinig waarschijnlijk dat vakantieplannen in Vlaanderen 
aan de basis liggen van deze interesse. 
 
 

Contact met het Frans 

De resultaten 

Leerlingen die schrijven met een Franstalige pennenvriend(in) en leerlingen die veel contact hebben met 
Franstalige media, scoren over de hele lijn hoger dan leerlingen bij wie dat niet het geval is. 
In de provincie Vlaams-Brabant scoren de leerlingen beter voor lezen. 
 

Wat leert ander onderzoek ons? 

Uit het onderzoek van Kemps et al.(2008) blijkt dat leerlingen over de hele lijn beter scoren voor Engels 
dan voor Frans. De verklaring voor het betere resultaat voor Engels moet waarschijnlijk gezocht worden 
in de invloed van het extracurriculair contact met het Engels. Zo geven leerlingen in de schriftelijke 
enquête aan buiten de school meer Engelstalige tijdschriften en stripverhalen te lezen dan Franstalige. 
Uit interviews met de leerkrachten blijkt dat de leerkrachten Engels de leerlingen meer aanzetten tot 
lezen en tot thuislectuur dan hun collega’s Frans. 
Zeer waarschijnlijk speelt het Internet ook hierin een rol. Algemeen wordt aangenomen dat zowat 80 
procent van alle informatie op het wereldwijde web in het Engels is. Het is dan ook evident dat 
leerlingen meer surfen naar Engelstalige websites dan naar Franstalige. 

 
 

Geslacht 

De resultaten 

Meer meisjes dan jongens halen de eindtermen lezen en luisteren. Meisjes presteren doorgaans beter 
voor kopiëren en het invullen van formulieren. Ook voor het schrijven van een korte mededeling aan de 
hand van een voorbeeld en voor het schrijven van een korte tekst aan de hand van sleutelwoorden zijn 
de schrijfproducten van meisjes voor alle globale criteria beter dan die van de jongens. 
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Wat leert ander onderzoek ons? 

PISA 2000 leert ons dat Vlaamse jongeren bij de besten van de wereld zijn voor leesvaardigheid. Zoals in 
alle deelnemende landen zijn meisjes leesvaardiger dan jongens. Dit gendereffect vinden we ook terug in 
de peiling Frans.  
 
Decoo (2008) geeft aan dat er met betrekking tot gendereffecten in de onderzoeksliteratuur over het 
verwerven van vreemde talen uiteenlopende vaststellingen te vinden zijn. In sommige onderzoeken 
presteren meisjes duidelijk beter, in andere doen de jongens het dan weer beter. Ook de studies naar de 
mogelijke redenen voor die tegenstrijdige bevindingen gaan volgens Decoo verschillende richtingen uit. 
Decoo vermoedt dat de betere prestaties van de meisjes op de peiling Frans te maken zouden kunnen 
hebben met mogelijke gender test bias of gender item bias in de peilingsopgaven. Uit de 
voorbeeldopgaven in de brochure zou blijken dat de toetsopgaven teveel neigen naar meisjes-interesses 
en meisjes-achtergronden. 
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DEEL II: RESULTATEN VAN DE CONSULTATIE 
 
 
Op de vraag om te reageren op de resultaten van de peiling en zo deel te nemen aan het 
kwaliteitsdebat, reageerden een aantal organisaties en een beperkt aantal individuele personen. 
Van volgende organisaties en personen ontvingen we een bijdrage: 
 

▫ GO! Pedagogische begeleidingsdienst; 

▫ Inspectie basisonderwijs en secundair onderwijs 

▫ KHLeuven Departement Lerarenopleiding basisonderwijs 

▫ Lector Frans lerarenopleiding secundair onderwijs 

▫ Directeur-coördinator gemeentelijke basisscholen 

▫ Hoogleraar 

▫ Leerkrachten 

 
In wat volgt vindt men een synthese van de inzendingen. De reacties werden gebundeld per vraag. 
De synthese beschrijft een aantal opinies en suggesties van organisaties en personen. Een kwantitatieve 
verwerking ervan leek ons niet aangewezen. Het gaat om louter kwalitatieve gegevens die ook zo moeten 
worden gelezen: ze geven trends aan en kunnen ideeën genereren voor het debat. 
 
 
 

Vraag 1:  

Liggen de resultaten van deze peiling in de lijn van uw verwachting of niet? Waarom 
wel/niet? 

Zowel inspecteurs basisonderwijs als pedagogisch begeleiders geven aan dat de resultaten voor luisteren, 
lezen en schrijven in de lijn van hun verwachtingen liggen. De inspecteurs secundair onderwijs Romaanse 
talen zijn enigszins verrast door het zwakke resultaat voor luisteren en het goed presteren voor 
schrijven. Zij hadden van de receptieve vaardigheden meer verwacht dan van de productieve. 
 
Inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten halen als verklaring voor het relatief zwakke resultaat 
voor luisteren aan dat deze vaardigheid minder doelgericht wordt geoefend en minder gemakkelijk te 
evalueren is, dat het aanbod aan luistermateriaal in de schoolboeken eerder schraal is en dat in de klas 
weinig aandacht wordt besteed aan luisterstrategieën. Bovendien hanteren leraren de doeltaal veel te 
weinig tijdens hun lessen en komen leerlingen, behalve in Brussel,  buiten de klas weinig in contact met 
Frans. Lezen daarentegen krijgt veel aandacht in de leerboeken Frans, slechts functionele teksten komen 
maar zelden aan bod. 
Inspectie en PBD maken dezelfde opmerking in verband met schrijven: leerlingen schrijven veel, maar 
meestal gebeurt dit in een context van grammatica- en woordenschatverwerving, waarbij spelling 
primeert op inhoud. Functionele schrijfopdrachten en creatief schrijven zijn eerder zeldzaam. 
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Vraag 2:  

Worden de resultaten van deze peiling bevestigd, tegengesproken of genuanceerd 
door andere evaluatie- of onderzoeksgegevens? 

Zowel de inspectie als de pedagogische begeleidingsdiensten verwijzen naar de Onderwijsspiegel 2003-
2004 die de gebrekkige overgang van basisonderwijs naar secundair aankaart en de oorzaken hiervan 
onderzoekt. De resultaten van de peiling bevestigen de conclusies van dit onderzoek. Zo liggen 
bijvoorbeeld de resultaten voor luisteren lager dan voor lezen. 
 
De inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten wijzen andermaal op de hoger vermelde 
pijnpunten zoals te weinig welbegrepen communicatief taalonderwijs, te weinig gebruik maken van 
authentiek materiaal en te veel focussen op kennis ten koste van vaardigheidsonderwijs.    
Opmerkelijk is wel de verwarring die volgens de inspectie bij leraren blijkt te heersen over wat nu 
eigenlijk bedoeld wordt met communicatief taalonderwijs. Zo wordt schrijfvaardigheid verward met 
correct spellen, spreekvaardigheid met het memoriseren van dialoogjes en leesvaardigheid met technisch 
lezen. 
Ook de doorlichtingsverslagen maken gewag van de pijnpunten die in de peiling tot uiting komen. 
Verder zou men door het beginniveau van de instromende leerlingen in kaart te brengen het 
onderwijsrendement ongetwijfeld  kunnen optimaliseren. 
 
In het kader van een proeftuinproject tweetalenbeleid Frans-Nederlands werd een (kleinschalige) 
instaptoets afgenomen bij de aanvang van het eerste leerjaar van de eerste graad. De resultaten voor 
lezen en kopiëren stemmen overeen met die van de peiling. 
 
 
 

Vraag 3:  

Worden de resultaten van deze peiling bevestigd, tegengesproken of genuanceerd 
door uw praktijkervaringen? 

Zowat alle respondenten zien de eigen praktijkervaringen bevestigd in de resultaten van de peilproef. 
Quasi eensluidend wordt het probleem met luistervaardigheid verklaard vanuit de vaststelling dat het 
onderwijs nog te weinig communicatief verloopt.  
Bovendien ervaren leraren het oefenen en evalueren van zowel luister- als spreekvaardigheid als 
problematisch. Zij geven aan dat het in grote, heterogene groepen ook geen sinecure is en veel discipline 
vergt van de leerlingen. Optornen tegen alle ‘flitsende’ impulsen die op jongeren afkomen is binnen de 
klasmuren niet altijd eenvoudig. 
Een relativerende noot komt van een leerkracht die er op wijst dat, pakweg 30 jaar geleden, het 
resultaat van de peiling niet spectaculair anders zou geweest zijn en de lessen in ieder geval niet 
boeiender! Door het centraal stellen van woordenschat en grammatica ervaren leerlingen de lessen Frans 
als saai. 
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Vraag 4:  

Welke argumenten kan u aanhalen om de positieve resultaten in deze peiling te 
verklaren?  

Ook een docent in lerarenopleiding SO wijst hier op de grote motivatie en betrokkenheid van de leraren 
Frans. Het bewustzijn groeit dat een evenwichtige en genuanceerde communicatieve aanpak 
aangewezen is, zonder te vervallen in slaafse navolging van extreme vormen ervan. Bovendien gebeurt er 
al heel wat op het vlak van nascholing en afstemming van basis- en secundair onderwijs. 
Volgens de pedagogische begeleidingsdiensten zijn de positieve resultaten ongetwijfeld te wijten aan de 
inzet en deskundigheid van de leraren Frans. 
In weerwil van de alomtegenwoordigheid van het Engels stellen sommige respondenten toch vast dat er 
bij ouders belangstelling is voor tweetaligheid Nederlands - Frans.  
 
 
 

Vraag 5:  

Welke argumenten kan u aanhalen om de negatieve resultaten in deze peiling te 
verklaren? 

Docenten in de lerarenopleiding geven aan dat lezen in het basisonderwijs beperkt is tot technisch lezen, 
dus niet begrijpend lezen of de vaardigheid lezen. Ook schrijven wordt zeer veel gedaan, maar het gaat  
in de eerste plaats om invullen en overschrijven. Zelfs in het secundair betekent schrijven vooral het 
schriftelijk inoefenen van kennis. Creatief schrijven gebeurt slechts sporadisch. 
Men merkt op dat leerkrachten wellicht andere evaluatievormen hanteren dan die van de proef. 
De status van het Frans t.o.v. het Engels wordt als problematisch ervaren. Frans is in Vlaanderen een 
échte vreemde taal geworden, waarmee jongeren weinig of niet in contact komen en die ze ook niet hip 
vinden. De media spelen hierbij niet bepaald een ondersteunende rol. 
 
Een respondent verklaart de zwakke scores voor lezen en luisteren voornamelijk vanuit zijn twijfels over 
de (construct)validiteit van de lees- en luistertoetsen.   Hij twijfelt in het bijzonder aan de validiteit van 
de luistertoets en betwijfelt dan ook of het inderdaad slecht gaat met luisteren. Hij stelt o.a. dat de drie 
eindtermen voor luisteren niet accuraat uit elkaar werden gehouden in de toetsopgaven waardoor er 
geen grond is om aparte uitspraken te doen per eindterm luisteren.  
Hij vermoedt ook dat leerlingen in de luisteropgaven met onbekende woorden geconfronteerd werden 
waardoor eigenlijk een eindterm uit de tweede graad (compenseren voor onbekende woordenschat) 
verondersteld wordt.  De toetsopgaven veronderstellen bovendien cognitieve operaties die een reflectie 
of redenering bovenop het gewone begrijpen van de tekst vereisen, bijvoorbeeld de hoofdgedachte 
achterhalen. Samen met de impact van de meerkeuzetoetsvorm kan  dit voor problemen gezorgd 
hebben. Andere mogelijke bronnen van storing zijn de aanbieding via de computer, de onvertrouwde 
stem en uitspraak in de luisterfragmenten, de impact van globaal luisteren zonder zicht op de vraag en 
zonder mogelijkheid tot herbeluistering.  
 
In het algemeen stelt deze respondent de visie van de eindtermen vreemde talen en daarmee ook de 
achterliggende visie van het peilingsinstrument in vraag. Zo stellen de eindtermen een communicatieve 
aanpak van vreemde talen centraal, waar zo veel mogelijk gewerkt wordt met authentieke documenten. 
Volgens deze respondent houdt het gebruik van authentiek materiaal ook grote risico’s in. Hij vermoedt 
dat o.a. daardoor veel toetsopgaven multidimensioneel zijn en ongeschikt voor IRT. Hij wijst op andere 
benaderingen in language assessment dan de gehanteerde psychometrische methoden. In dat verband 
gaat hij uit van de veronderstelling dat de peiling norm-gerefereerd in plaats van criterium-gerefereerd 
werd opgesteld. Volgens deze respondent zou een taaltoets steeds de voorkennis (c.q. woordenschat) 
van de leerlingen moeten in kaart brengen. Woordenschat vindt deze respondent dan ook cruciaal in het 
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taalverwerven. Het infereren van de betekenis van een woord uit de context (zoals bijvoorbeeld 
eindterm 11 van lezen voorstelt), moet in de toetsen vermeden  worden. 
Tenslotte wijst de respondent op een belangrijke probleem eigen aan taaltoetsing, namelijk dat de 
taalcompetentie niet rechtstreeks kan gemeten worden maar enkel onrechtstreeks via het werkelijk 
taalgebruik (performantie). 
 
 
 

Vraag 6: 

Wat kan er in het onderwijs veranderen zodat de resultaten in de toekomst beter 
zijn?  

 

a) In de didactische aanpak van de leerkracht? Wat kan beter? 

▫ zorgen voor een gezonde mix van allerlei werkvormen 

▫ doeltaalgebruik om de taalvaardigheid te verbeteren 

▫ kritisch gebruik maken van leermiddelen 

▫ communicatie in levensechte, relevante en functionele contexten  

▫ van authentiek materiaal gebruik maken 

▫ meer aandacht voor strategieën, procesevaluatie en zelfevaluatie 

▫ meer aandacht voor taakgericht onderwijs 

▫ succesfactoren voor lezen van Nederlands implementeren in het lezen van Frans 

▫ beter gewogen aandacht hebben voor de verschillende vaardigheden en deelaspecten 

▫ een taalminnend klasmilieu creëren 

▫ het aanbod beter afstemmen op de beginsituatie van de leerlingen 

▫ de taalvaardigheid van Franssprekende leerlingen aanwenden in klasverband 

▫ continuering van de didactische aanpak tussen basisonderwijs en 1e graad 

 

b) In het ontwikkelen van andere leermiddelen? Wat kan beter? 

▫ de problemen liggen niet zozeer bij de leermiddelen maar eerder bij de keuzes die scholen maken 
en bij het gebruik van de methodes 

▫ beter materiaal inzetten (TV, video, CD, tijdschriften, krant..) en meer gebruik maken van ICT-
mogelijkheden 

▫ meer en vooral meer gevarieerd luistermateriaal aanbieden 

▫ voor Brusselse scholen onderwijsleerpakketten voorzien die bruikbaar zijn voor kinderen met 
specifieke instroomkenmerken 

▫ aan softwareontwikkelaars suggereren zich te inspireren op de Engelse taalprikkels in allerlei 
computerspellen voor kinderen 

 

 



[ 50 ] 
 

c) In de aanpassing van de eindtermen? Wat kan beter? 

▫ eindtermen zo helder mogelijk formuleren 

▫ eindtermen concretiseren op basis van het ERK 

▫ eindtermen linken aan de niveaus van het ERK 

▫ accenten leggen op taal als cultuurgegeven 

▫ accenten leggen op de interculturele benadering van taalonderwijs 

▫ in het secundair onderwijs de functionele schrijfvaardigheid meer benadrukken 

▫ meer afstemming tussen basisonderwijs en eerste graad 

▫ aangepaste eindtermen voorzien voor de Brusselse scholen 

▫ vermijden van meisjesgeorienteerde accenten (gender content bias) in de herziene eindtermen 

▫ een woordenlijst met een maximum bepaald aantal frequente woorden opnemen in de eindtermen 

 

d) In de aanpassing van de leerplannen? Wat kan beter? 

▫ aanpassing van de leerplannen op basis van de nieuwe eindtermen met taaloverschrijdende focus 

▫ vermijden van meisjesgeorienteerde accenten (gender content bias) in de leerplannen 

▫ inspiratie zoeken bij de netoverschrijdende leerplannen voor het volwassenenonderwijs 

▫ in samenspraak werken met de leerplannen Nederlands 

▫ informatie- en ICT-gebruik integreren in de leerplannen 

▫ accent leggen op communicatief onderwijs met functionele kennis 

▫ duidelijker aangeven wat het aandeel moet zijn van grammatica ten opzichte van de overige 
aspecten 

▫ meer aandacht voor taalsensibilisering en taalinitiatie 

 

e) In de opleiding van de kandidaat-leraren? Wat kan beter? 

▫ op alle niveaus meer aandacht besteden aan het gebruik van de doeltaal, strategieën, analyse van 
eindtermen en leerplannen, kritisch omgaan met leerboeken en vaardigheidsgerichte evaluatie 

▫ bepalen van een minimaal beheersingsniveau Frans (of minimumcompetenties vastleggen) voor de 
studenten die aan de lerarenopleiding willen beginnen 

▫ in de lerarenopleiding basisonderwijs meer aandacht besteden aan vreemdetalendidactiek en extra 
uren taalvaardigheid aanbieden 

▫ meer taalstages organiseren 

▫ aandacht besteden aan de overgang van het basisonderwijs naar secundair onderwijs 

▫ aandacht besteden aan specifieke contexten (grootstad, Brussel, nabijheid taalgrens) 

▫ meer aandacht besteden aan communicatieve aspecten en interactieve werkvormen 

▫ meer aandacht besteden aan het talenbeleid 

▫ meer aandacht voor de leerlingenbegeleiding 

▫ voor Brussel : de proef ‘Frans als tweede taal’ integreren in de opleiding 
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f) In de begeleiding van de leraren? Wat kan beter? 

▫ nazorg in de scholen die aan de peiling hebben deelgenomen met het oog op het uitzetten van een 
verbetertraject 

▫ ook feedback geven voor schrijven 

▫ ondersteuning van vakgroepen via studiedagen en intervisie : leren van elkaar en met elkaar via 
goede praktijkvoorbeelden, discussies, hospiteerlessen 

▫ implementeren van zelfevaluatie op school/in de vakgroep (systeem van parallelversie) 

▫ verder stimuleren van samenwerking tussen het basisonderwijs en secundair onderwijs 

▫ nascholing aanmoedigen (verplichten?) 

▫ inzetten van talenmentor op schoolniveau of voor de scholengemeenschap 

▫ betere omkadering voorzien voor starters 

 

g) In de nascholing van de leraren? Wat kan beter? 

▫ ook een aanbod voorzien voor niveauverhoging van de taalvaardigheid van leraren, met bijzondere 
aandacht voor interactievaardigheden 

▫ meer incentives om leraren of aspirant-leraren aan te zetten om een tijdje in een Franstalige regio 
door te brengen 

▫ contacten met andere leraren Frans bevorderen 

▫ prioritaire nascholingsprogramma’s organiseren 

▫ leraren vertrouwd maken met taalportfolio’s 

▫ intervisie, hospitering en andere professionaliseringsmomenten organiseren (o.m. school-
overstijgend en tussen het basis- en secundair onderwijs) 

 

h) In het beleid van de school? Wat kan beter? 

▫ een goed talenbeleid op poten zetten 

▫ infrastructuur en materiële vereisten mogelijk maken 

▫ vakgroepwerking stimuleren 

▫ gebruik maken van de vrije ruimte om extra Frans aan te bieden onder de vorm van projectwerk 

▫ niveauoverstijgende afspraken maken 

▫ de beginsituatie van de leerlingen in kaart brengen 

▫ het in kaart brengen en inzetten van interne deskundigheid 

▫ externen inzetten om het taalonderwijs te versterken (o.m. native speakers) 

 

i) In de gerichte ondersteuning van groepen leerlingen? Wat kan beter? 

▫ nagaan of Frans kan opgenomen worden in het zorgbeleid van een school (naast rekenen en 
moedertaal) 

▫ werken aan een positieve sfeer en succesbeleving 

▫ werk maken van differentiatie, zowel ‘naar boven ‘ als ‘naar onder’ 
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▫ klasgroepen splitsen om te werken aan de mondelinge taalvaardigheid 

▫ het onderwijs beter afstemmen op de beginsituatie van de leerlingen  

▫ gedifferentieerd aanbod voorzien voor Franstalige leerlingen 

 

j) Heeft u nog andere suggesties? 

▫ Formacom-Formaprim projecten blijven stimuleren 

▫ een overlegplatform creëren waar leerkrachten informatie kunnen ophalen en uitwisselen 

▫ ondersteunen van school- en lerarenuitwisselingen tussen Vlaanderen en Wallonië/Brussel 

▫ mogelijkheden tot taalbaden en cultuuruitwisselingen stimuleren  

▫ leerlingen motiveren door goed geleide en goed voorbereide uitwisselingen, correspondentie, 
studiereizen 

▫ beschikbaar stellen van databanken met toetsopgaven 

▫ de peilingscriteria beschikbaar stellen van leerkrachten zodat ze eigen klaspeilingen kunnen 
uitvoeren 

▫ peilingen naar vreemde talen normeren op lexicale voorkennis, taalvaardigheid in de peilingen 
unidimensioneel meten, toetsvormen in de peilingen varieren en combineren,  

▫ niet in de val trappen van een of andere didactische tendens 

▫ niet uit het oog verliezen dat (vooral zwakkere) leerlingen behoefte hebben aan structuur en 
methode 

▫ ook peilen naar spreekvaardigheid 

▫ meer wetenschappelijk onderzoek zowel op het vlak van taalverwerving en –didactiek als 
taaltoetsing 

▫ een retrospectie-onderzoek naar de ervaringen en commentaren van leerlingen, leerkrachten en 
evaluatoren die deelnamen aan de peiling 

 
 
 

Vraag 7:  

Welke acties zijn volgens u het meest belangrijk en dringend om de resultaten te 
verbeteren? 

▫ verhoogde aandacht voor de beheersing van het Frans van leerkrachten  

▫ betere kennis van de didactiek Frans 

▫ betere gerichtheid op de eindtermen en het leerplan 

▫ kwalitatief aanbod van nascholingen 

▫ eindtermen en leerplannen concretiseren met aandacht voor de specifieke situatie van Brussel. 
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Vraag 8: 

Welke acties kan u zelf ondernemen om mee te werken aan een verbetering van de 
resultaten? 

De lerarenopleiders zien zich geplaatst voor een grote uitdaging. Gemotiveerde en enthousiaste 
leerkrachten kunnen wonderen verrichten. Stages in binnen- en buitenland, meer uitwisselings-
programma’s met de Franstalige Gemeenschap, ondersteuning van beginnende leerkrachten moeten het 
beheersingsniveau Frans van de leraren in spe de nodige impulsen geven. De lerarenopleiders denken er 
ook aan taaltesten om studenten in de lerarenopleiding te screenen. 
 
Op het niveau van de school kan een talenbeleid aanzetten geven om werk te maken van instap- en 
tussentijdse toetsen, afstemming tussen basisonderwijs en secundair, talensensibilisering en taalinitiatie, 
uitbreiding van CLIL-projecten, aanmoedigen van nascholingen 
 
 

Kanttekening 

Brussel 

Een leerkracht uit het Brusselse kaart de situatie in de Nederlandstalige Brusselse scholen aan. Ze 
betreurt het feit dat er geen specifieke resultaten zijn voor Brussel. Ze pleit voor een aangepast beleid 
dat rekening houdt met de reële schoolsituatie. Vermits het Frans dominant aanwezig is als 
omgevingstaal drukken ook leerlingen met een andere thuistaal zich vlot uit in het Frans. Deze uren 
mondelinge taalvaardigheid en woordenschatonderwijs zouden misschien beter aangewend worden om 
de taalkennis Nederlands te verbeteren. Deze vraag stelt zich ook al voor het basisonderwijs. 
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DEEL III: ELEMENTEN VOOR HET DEBAT 
 

De leerling 

Jongeren uit de eerste graad van het secundair onderwijs ontspannen zich hoofdzakelijk in een 
Angelsaksisch getinte context. De media die zij raadplegen, hanteren een ‘international English’ waarvan 
non-native speakers zich bedienen om zich uit te drukken, zonder al te veel aandacht te besteden aan 
vormcorrectheid. 
Hierbij vergeleken is het schoolvak Frans saai, niet cool of hip en de moeizaam ingestudeerde 
woordenschat en grammatica zijn niet direct bruikbaar in een doorsnee adolescentenbestaan. 
 
Vragen: 

▫ Hoe wekken wij belangstelling bij Vlaamse jongeren voor wat Franssprekende jongeren 
bezighoudt? 

▫ Hoe brengen wij leerlingen meer in contact met de Franstalige wereld en leeftijdgenoten? 
▫ Hoe kunnen wij leerlingen versterken in hun besef dat zelfs, en misschien wel vooral, in een 

globaliserende wereld communicatie met je naaste buren belangrijk blijft? 
 
 

De leraar 

Leraren Frans in de eerste graad secundair onderwijs zijn meestal vrouwen, die hun werk graag doen. En 
toch beseffen zij dat hun vak niet erg populair is bij de leerlingen. Ze moeten vaak op zoek naar 
uitdagende werkvormen. De les Frans is meestal ook niet echt een ‘taalbad’. Vaak wordt er immers 
overgeschakeld op het Nederlands. Noodgedwongen of niet? 
 
Vragen: 

▫ De leerkracht als cultuurparticipant: hoe betrekken wij de (Franstalige) jongerencultuur bij het 
vak Frans? Hun blogs, hun muziek, hun favoriete series… 

▫ Kunnen er afspraken gemaakt worden rond Frans spreken in de klas? (wie/wanneer/waar) 
▫ Welk niveau van taalvaardigheid moeten leerkrachten beheersen om zich vlot in de doeltaal te 

kunnen uitdrukken, ook buiten de klascontext? 
▫ Is er voldoende inhoudelijk uitdagend leermateriaal? 
▫ Bestaat er adequaat materiaal om taalvaardigheden te evalueren? 
▫ Welke didaktiek werkt om de luistervaardigheid van de leerlingen te verbeteren? 
 

 

De school 

Leerling en leerkracht ontmoeten elkaar op school. Hoe sterker een leerkracht akkoord gaat met het 
beleid van de school, hoe beter zijn of haar leerlingen scoren voor de leestoetsen.  Scholen hebben er 
dus alle belang bij om een samen gedragen beleid te ontwikkelen en uit te voeren. 
 

Vragen:  

▫ Hoe moet een talenbeleid er uitzien opdat het ondersteunend zou zijn voor de vreemde talen? 
▫ Kan een doordacht nascholingsbeleid daarin zijn plaats krijgen, zodat nascholingen én de 

implementatie ervan worden uitgestippeld? 
▫ Is er ruimte voor overleg tussen basisonderwijs en eerste graad? Kunnen onderwijzers (af en toe) 

betrokken worden bij de vakgroepwerking van de eerste graad? 
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4. De overheid 

Met de peiling Frans, gevolgd door een landelijke consultatieronde en een conferentie, wil de overheid 
data verzamelen om te werken aan kwaliteitsborging en –verbetering. 
 

Vragen: 

▫ Moeten de modaliteiten om contacten tussen de gemeenschappen te faciliteren uitgebreid 
worden? (stages/uitwisselingen/vakantiejobs/speelpleinen e.a.) 

▫ Moet in Vlaanderen immersieonderwijs (CLIL) mogelijk gemaakt worden? Is het wenselijk in dat 
kader native speakers in te zetten? 

 
 
 
 


