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INLEIDING 

 
 
 
De conferentie naar aanleiding van de peiling Frans in het basisonderwijs, is een stap in een proces 
van kwaliteitsborging en –verbetering. We willen immers de resultaten van de peiling aangrijpen om 
het gesprek over Frans in het basisonderwijs 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 twee Vlaamse peilingen Frans -  
in het basisonderwijs in 2008 en in de A-stroom van de eerste graad secundair onderwijs in 2007 -  en 
anderzijds toetsen we de resultaten van deze peilingen 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 2009 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 

 

Situering 

Sinds 2002 worden in opdracht van de Vlaamse minister van Onderwijs 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.  
 

Doelstelling 

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 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?  
 

A De peiling Frans in het basisonderwijs 

1 Het onderzoek 

Bij de peiling Frans van 29 mei 2008 werd de beheersing van de eindtermen lezen, luisteren, schrijven 
en spreken voor het basisonderwijs getoetst. Een representatieve steekproef van 3076 leerlingen van 
het zesde leerjaar uit 110 lagere scholen nam deel aan het onderzoek. Alle leerlingen van de 
deelnemende scholen legden schriftelijke lees-, luister- en schrijftoetsen af. Een deelsteekproef van 
727 leerlingen legde ook spreekproeven af onder leiding van een toetsassistent. Daarnaast vulden de 
leerlingen, hun ouders en leerkrachten een vragenlijst in.  
In Tabel 1 wordt per toets aangegeven welke eindtermen zijn getoetst. 
 

 

 

Tabel 1: Overzicht van de getoetste eindtermen (ET) per toets 

SCHRIFTELIJKE TOETSEN 
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Toets: Lezen 

Met betrekking tot die communicatieve situaties waarin leerlingen redelijkerwijze kunnen 

terechtkomen en volgens basiswoordenschat en taalstructuur, kunnen de leerlingen: 

ET 2.1 eenvoudige opschriften, aanwijzingen, waarschuwingen en aankondigingen begrijpen 

ET 2.2 een tekst globaal begrijpen met behulp van visuele ondersteuning 

  
Toets: Woordenlijst raadplegen 

Met betrekking tot die communicatieve situaties waarin leerlingen redelijkerwijze kunnen 

terechtkomen en volgens basiswoordenschat en taalstructuur, kunnen de leerlingen: 

ET 2.3 in een tweetalige alfabetische basiswoordenlijst de vertaling opzoeken van een Frans 

woord 

  

Toets: Luisteren 

Met betrekking tot die communicatieve situaties waarin leerlingen redelijkerwijze kunnen 

terechtkomen en volgens basiswoordenschat en taalstructuur, kunnen de leerlingen: 

ET 1.1 de hoofdzaken begrijpen in korte mededelingen 

ET 1.2 hun gesprekspartner begrijpen in een kort gesprek over  

 o henzelf 
o hun gezins- en leefsituatie 
o spelsituatie 
o hun voorkomen 
o omgangsvormen 

  

Toets: Schrijven 

ET 4 De leerlingen kunnen veelvuldig voorkomende basiswoorden en taalstructuren kopiëren 

  

PRAKTISCHE PROEF: SPREKEN 

Met betrekking tot die communicatieve situaties waarin leerlingen redelijkerwijze kunnen 

terechtkomen en volgens basiswoordenschat en taalstructuur, kunnen de leerlingen 

ET 3.1 zinnen en beeldmateriaal combineren 

ET 3.2 In een kort gesprek aan een gesprekspartner vragen stellen en informatie verstrekken 

over: 

 o henzelf 
o hun gezins- en leefsituatie 
o hun voorkomen 
o omgangsvormen 
o een wegaanduiding 
 

 



2 De resultaten 

Voor elke schriftelijke toets werd een meetschaal opgesteld en een toetsnorm bepaald. Op die manier 
kan gerapporteerd worden hoeveel procent van de leerlingen de toetsnorm haalt, dit wil zeggen: 
hoeveel procent van de leerlingen de eindterm beheerst. Door de aard van de opgaven kon voor de 
spreekproeven geen toetsnorm worden vastgelegd. De resultaten ervan werden enkel beschrijvend 
weergegeven.  
 

2.1 Schriftelijke toetsen: lezen, luisteren en schrijven 

2.1.1 Beheersing van de eindtermen lezen, luisteren en schrijven 

Zowel voor lezen, luisteren als schrijven (kopiëren) zijn de resultaten goed tot zeer goed. 
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Figuur 1: Percentage leerlingen dat de eindtermen beheerst per schriftelijke toets  

 
Aan de leerkrachten van het zesde leerjaar werd gevraagd om – los van de peilingstoetsen - in te 
schatten welke leerlingen van hun klas de eindtermen Frans voor lezen, luisteren en schrijven halen. 
Ook deze resultaten liggen hoog, maar toch wat lager dan de peilingsresultaten. Volgens de 
leerkrachten haalt 78 procent van de leerlingen de eindtermen luisteren, 88 procent de eindtermen 
lezen (inclusief het hanteren van een woordenlijst) en 89 procent de eindterm over kopiëren 
(schrijven).  
 

2.1.2 Inhoudelijke analyse van de resultaten op de schriftelijke toetsen 

Het onderzoeksteam ging na welke soort opgaven de leerlingen onder de knie hebben en met welke 
opgaven de leerlingen het nog moeilijk hebben.  
 

De luistertoets 

De lengte van het luisterfragment, de gebruikte woordenschat, het spreektempo, de kenmerken van 
de antwoordalternatieven, de structuur en complexiteit van de auditieve boodschap en de 
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verwachtingshorizon1 van de leerlingen hebben een invloed op de moeilijkheidsgraad van een opgave. 
Deze factoren laten toe de opgaven in te delen in vier groepen, van gemakkelijk naar moeilijk. De 
opgaven van het type 1 en 2 behoren tot de basisopgaven die de leerlingen moeten beheersen (ze 
liggen dus onder de toetsnorm), de opgaven van het type 3 en 4 zijn bijkomende opgaven die boven de 
toetsnorm liggen en de leerlingen dus nog niet moeten kunnen om de eindtermen te beheersen. 
 

Opgaven van type 1 (worden beheerst door 99% van de leerlingen) bevatten 

▫ korte luisteropgaven met een transparante basiswoordenschat (chat, tomates, piano), het 
volstaat vaak om één woord te herkennen om het juiste antwoord te vinden. 

▫ vragen waarbij de situatieschets een verwachting schept over de inhoud van het fragment (en 
de bijhorende vraag) die vervolgens overeenstemt met de eigenlijke opgave (bv. vraag over 
lievelingsgerecht na situatieschets die aangeeft dat het fragment gaat over wat iemand lust en 
niet lust. 

▫ korte luisterfragmenten met een langzaam spreektempo en heel zorgvuldige articulatie.  
 
Opgaven van type 2 (worden beheerst door 88% van de leerlingen) bevatten 

▫ luisteroefeningen met iets complexere antwoordalternatieven: om deze opgaven correct op te 
lossen is inzicht nodig, alle antwoordalternatieven bevatten immers een component die verwijst 
naar de inhoud van het fragment.  

▫ opgaven met een basiswoordenschat die minder transparant of gekend is door de leerlingen 
(lunettes, à gauche).  

 

Opgaven van type 3 (worden beheerst door 57% van de leerlingen) bevatten 

▫ auditieve boodschappen met een minder herkenbare structuur (zoals iemand die zijn mening 
geeft over een bepaald onderwerp) dan de boodschappen bij type 1 en 2-opgaven (zoals 
omgeroepen boodschappen op openbare plaatsen).  

▫ luistertaken met negaties, tijdsaanduidingen, prijzen en vervoegde werkwoordsvormen die een 
gedetailleerder begrip veronderstellen. Soms moeten leerlingen bepaalde elementen één voor 
één detecteren en combineren om tot de oplossing te komen (zoals een kledingstuk herkennen 
op basis van de combinatie van een aantal kenmerken). 

▫ opgaven waarbij de vraag die na het luisteren wordt gesteld, weinig of niet overeenkomt met de 
vraag die mogelijk door de situatieschets werd opgeroepen. 

 

Opgaven van type 4 (worden beheerst door 9% van de leerlingen) bevatten 

▫ luisteropdrachten waarbij men het hele verhaal moet begrijpen om de vraag te kunnen 
oplossen, bv. om het globale onderwerp te kunnen bepalen, of om de hoofdgedachte te kunnen 
kiezen uit meerdere, op het eerste zicht potentieel correcte, antwoordalternatieven. Deze 
opdrachten vergen een abstract denkvermogen. Bepaalde taken veronderstellen dat de leerling 
verschillende componenten in de juiste volgorde registreert (bijvoorbeeld bepaalde instructies). 

▫ gemiddeld langere luisterfragmenten die veel geconcentreerde informatie bieden. Ze worden 
gekenmerkt door een sneller spreektempo en een grotere vlotheid, met pauzes waar nodig. 

 

 
1 De term verwachtingshorizon wordt hier gebruikt om te verwijzen naar het activeren van de voorkennis van de 
leerlingen en van hun voorstellingsvermogen. De verwachtingshorizon is de voorstelling die de leerlingen zich 
kunnen maken van de inhoud van de tekst op basis van alle elementen waarover ze beschikken (waaronder hun 
voorkennis en kennis van de wereld). 



Conferentie na de peiling Frans in het basisonderwijs     - 7 - 

 

 

▫ auditieve boodschappen met een complexere woordenschat (en avoir assez), vervoegde 
onregelmatige werkwoorden, afgeleide naamwoorden (un joueur) en soms culturele elementen 
(France 2). 

 

De meeste leerlingen begrijpen eenvoudige mededelingen met een herkenbare structuur en een 
eenvoudige basiswoordenschat die uitgesproken of verteld worden met een duidelijke articulatie en in 
een traag tempo. Aangezien dit soort opgaven onder de toetsnorm ligt, kan men zeggen dat 88 
procent van de leerlingen de eindtermen luisteren beheerst. Het volgen van een gedachtegang, wat 
bijvoorbeeld nodig is bij het beluisteren van een instructie of een verhaal, is voor de meeste 
leerlingen blijkbaar wel nog te hoog gegrepen.  
 

De leestoets 

De tekstsoort, bepaalde tekstkenmerken, de situatieschets, kenmerken van de antwoordalternatieven 
en de graad van abstractie van de leestaak hebben een invloed op de moeilijkheidsgraad van een 
leesopgave. Op basis van deze kenmerken kunnen vier types van opgaven onderscheiden worden. 
Enkel de opgaven van het type 1 liggen onder de toetsnorm.  
 

Opgaven van type 1 (worden beheerst door 99% van de leerlingen) bevatten 

▫ korte informatieve (beschrijvende) of prescriptieve (activerende) teksten zoals opschriften, 
aanwijzingen, waarschuwingen en aankondigingen met transparante woorden (zoals litre, train, 
famille). Vaak volstaat het begrijpen van één woord om de opgave op te lossen.  

▫ soms langere leesteksten met een hoge graad van redundantie – waarin bepaalde woorden of 
ideeën tweemaal of vaker herhaald worden met synoniemen, voorbeelden of omschrijvingen 
(zoals fleur, fleuristes, tulipes). 

▫ opschriften die betrekking hebben op de leefwereld van de leerlingen en teksten met een sterke 
visuele ondersteuning – waarbij een afbeelding de inhoud van het opschrift aankondigt. De 
tekstsoort is meestal herkenbaar door de lay-out of de taalstructuur (zoals bij het treinticket). 
Vaak is er een expliciete situatieschets.  

 

Opgaven van type 2 (worden beheerst door 89% van de leerlingen) bevatten 

▫ meer narratieve (verhalende) en artistiek-literaire (expressieve) tekstsoorten met een zekere 
gelaagdheid.  

▫ leesopgaven met vaak een meer omvangrijke boodschap en minder transparante woordenschat.  
 

Opgaven van type 3 (worden beheerst door 48% van de leerlingen) bevatten 

▫ o.a. opschriften met weinig transparante woorden en met woorden die de verworven 
basiswoordenschat van de leerlingen overstijgen (zoals gant, chaussette); ook opschriften die 
minder aansluiten bij de directe leefwereld en de communicatieve situaties waarin de 
leerlingen dagelijks terechtkomen. De opschriften verwijzen soms naar de specifieke culturele 
context van het land of de regio waar de taal wordt gesproken. 

▫ opgaven waarbij alle antwoordalternatieven een component hebben die met de inhoud van de 
tekst te maken heeft, daardoor volstaat oppervlakkig tekstbegrip niet en moeten leerlingen 
bijvoorbeeld relevante informatie selecteren.  

▫ opgaven waarbij de combinatie van de visuele ondersteuning en de situatieschets niet altijd 
eenduidig is en meerdere veronderstellingen toelaat, zodat de leerlingen veel aandachtiger 
moeten lezen.  
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Opgaven van type 4 (worden beheerst door 12% van de leerlingen) bevatten 

▫ leestaken waarbij de informatie vaak meer geconcentreerd is en die een abstracter 
denkvermogen vereisen: relevante informatie detecteren en samenbrengen, concrete 
elementen tot een abstracter geheel brengen om het globale onderwerp te bepalen.  

 

Enkel opgaven van het type 1 liggen onder de toetsnorm, zodat nagenoeg alle leerlingen (99 procent) 
de eindtermen voor lezen beheersen. Uit de peilingsresultaten blijkt dat opgaven van het type 2 (bv. 
verhalende en artistiek-literaire teksten zoals versjes of liedjes) ook tot de mogelijkheden van de 
leerlingen behoren. Indien men de lat hoger zou leggen, met name boven de opgaven van het type 2, 
dan kan men nog spreken van een zeer behoorlijke beheersing van de eindtermen. Echt moeilijker 
wordt het voor de leerlingen bij leesopgaven van het type 3 of 4 met weinig transparante woorden, 
weinig redundante informatie en over situaties die voor 12-jarigen minder herkenbaar zijn.  
 

De toets ‘hanteren van een woordenlijst’ 

Bij het opzoeken van de vertaling van een Frans woord in een tweetalige alfabetische 
basiswoordenlijst werd gepeild naar de opzoekstrategie van de leerlingen. Ook hier wordt een 
onderscheid gemaakt tussen vier soorten opgaven. Criteria die een invloed hebben op de 
moeilijkheidsgraad van de opzoektaak zijn: is het op te zoeken woord een basisvorm of een 
(on)regelmatige vervoegde/verbogen vorm? Is tekstbegrip vereist om de woordsoort te achterhalen? 
Kan de leerling een beroep doen op contextuele informatie uit de tekst? De opgaven van het type 1 en 
2 zijn basisopgaven, de opgaven van het type 3 en 4 zijn bijkomende opgaven. 
 

Opgaven van type 1 (worden beheerst door 98% van de leerlingen) bevatten opgaven waarbij 

▫ een basisvorm die letterlijk terug te vinden is in de woordenlijst moet opgezocht worden. 
 

Opgaven van type 2 (worden beheerst door 92% van de leerlingen) bevatten opgaven waarbij 

▫ een regelmatige verbogen vorm (meervoud of vrouwelijk) van een zelfstandig 
naamwoord/bijvoeglijk naamwoord uit de woordenlijst moet opgezocht worden. Dit is uiteraard 
makkelijker wanneer de verbogen vorm zelf ook in de lijst wordt vernoemd. 

▫ de betekenis van een vervoegde regelmatige werkwoordsvorm (zoals défendons, défendre) 
opgezocht moet worden. 

▫ er vaak geen verwarring mogelijk is aangezien slechts één woord uit de alfabetische lijst in 
aanmerking komt.  

 

Opgaven van type 3 (worden beheerst door 74% van de leerlingen) bevatten opgaven waarbij 

▫ leerlingen een adjectief of substantief in de woordenlijst moeten vinden op basis van een 
regelmatige verbogen vorm (meervoud of vrouwelijk) die zelf niet in de woordenlijst staat. De 
opzoektaak wordt bemoeilijkt door volgende factoren:  
 De woordenlijst biedt de leerlingen verschillende alternatieven aan waarvan slechts één 

alternatief correct is (zoals une menace en menacer). Tekstbegrip is dus vereist. Zo kan de 
woordsoort onduidelijk zijn, bijvoorbeeld bij homoniemen (zoals een woord dat zowel 
werkwoord als adjectief kan zijn). De leerlingen moeten dan de woordsoort achterhalen 
om de juiste betekenis te vinden. 

 Het globale onderwerp van een tekst geeft geen uitsluitsel over de interpretatie van een 
ongekend woord. Twee betekenissen uit de woordenlijst zijn dan op het eerste zicht 
mogelijk. 
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Opgaven van type 4 (worden beheerst door 13% van de leerlingen) bevatten opgaven waarbij 

▫ leerlingen vervoegde vormen van werkwoorden met een onregelmatige stam moeten opzoeken 
(zoals devient, devenir). Dit is complex omdat het meer dan tekstbegrip vereist.  

 

Een woordenlijst raadplegen om ongekende woorden op te zoeken kunnen leerlingen goed als het gaat 
om basiswoorden die ze als dusdanig in de woordenlijst kunnen vinden, of om regelmatige verbogen 
vormen of vervoegde vormen van werkwoorden waarvan ze de basisvorm kunnen afleiden en 
terugvinden in de lijst. Het wordt iets moeilijker als er ook tekstbegrip bij te pas komt en als ze de 
woordsoort moeten achterhalen om de juiste vorm in de lijst terug te vinden.  
 

De schrijftoets 

Bij de kopieeropdrachten werden de fouten van de leerlingen bij het overschrijven van woorden en 
leestekens geanalyseerd. Bij de beoordeling is een foutenmarge van 15 procent toegelaten. Volgens 
deze toetsnorm wordt de kopieervaardigheid beheerst door 94 procent van de leerlingen. Over alle 
kopieeropdrachten heen kopieert slechts 0,6 procent van de leerlingen alles foutloos. Per tekst 
varieert het percentage foutloze kopieertaken tussen 16 en 68 procent. 
 

▫ Zo goed als alle leerlingen slagen erin korte onveranderlijke woorden, zoals lidwoorden, 
voorzetsels, bijwoorden en voornaamwoorden, correct over te schrijven. 

▫ Ook veelvuldig voorkomende basiswoorden (le train, la voiture, bonjour) kopiëren lukt bij de 
meeste leerlingen foutloos. 

▫ Leerlingen maken vaker fouten bij langere woorden. 
▫ De aanwezigheid van verdubbelde medeklinkers (choisissez, casserole, beurre) of van bepaalde 

lettercombinaties, eigen aan het Frans (morceaux, parapluie), zorgen bij een beperkt aantal 
leerlingen voor fouten.  

▫ Leerlingen maken vooral fouten bij het kopiëren van leestekens: punten, vraagtekens, 
uitroeptekens, komma’s, gedachtestreepjes, weglatingstekens en koppeltekens.  

▫ Ook hoofdletters aan het begin van een zin en de specifieke diakritische tekens van de Franse 
taal (de accenten aigu, grave, circonflexe en de cédille) worden vaak vergeten. Dit heeft 
wellicht te maken met een gebrek aan aandacht of nauwkeurigheid bij het kopiëren. 

 

 

2.1.3 Leerling-, klas- en schoolverschillen in toetsprestaties bij de schriftelijke 
toetsen  

Scholen verschillen onderling in de gemiddelde prestaties van hun leerlingen voor de receptieve 
vaardigheden lezen, luisteren en schrijven (Figuur 2). Deze verschillen in schoolgemiddelden zijn wat 
groter voor luisteren dan voor lezen. Bij luisteren hangt 36 procent van de prestatieverschillen tussen 
leerlingen samen met de school waar ze naar toe gaan. Voor lezen is dat 26 procent. Voor schrijven 
(kopiëren) zijn er nauwelijks verschillen tussen scholen. Slechts vier procent van de verschillen in 
toetsprestaties voor schrijven hangt samen met de school.  
 
In de scholen met meerdere klassen van het zesde leerjaar, waren er over het algemeen maar weinig 
systematische verschillen in gemiddelde toetsprestatie tussen de klassen voor luisteren, lezen en 
schrijven. De klasverschillen omvatten 7 procent van de prestatieverschillen voor schrijven, 2 procent 
voor luisteren en 1 procent voor lezen.  
 



Voor elk van de drie vaardigheden zijn het grootste deel van de prestatieverschillen toe te schrijven 
aan verschillen tussen leerlingen zelf. Voor schrijven is dat 89, voor lezen 73 procent en voor luisteren 
61 procent.  
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Figuur 2: Mate waarin de verschillen in de toetsprestaties voor luisteren, lezen en schrijven toe te 
schrijven zijn aan verschillen tussen scholen, klassen en leerlingen. 

 
Scholen verschillen dus onderling in de gemiddelde prestaties van hun leerlingen voor de getoetste 
eindtermen. De verschillen tussen scholen hangen voor een groot stuk samen met de bevraagde 
leerling- of schoolkenmerken (zie verder). Als rekening gehouden wordt met de leerlingenpopulatie, 
dan resten er nog weinig verschillen tussen scholen in lezen en luisteren Frans. Die resterende 
verschillen kunnen wijzen op verschillen in doelmatigheid tussen scholen. 
Voor luisteren presteren van de 110 scholen er 8 scholen beter en 4 scholen minder goed dan andere 
scholen met een vergelijkbaar leerlingenpubliek. Voor lezen weten 7 scholen in positieve zin het 
verschil te maken en doen 6 scholen het minder goed dan de anderen. Er zijn 2 scholen die het voor 
beide vaardigheden beter doen, en 3 scholen die zowel voor luisteren als voor lezen duidelijk minder 
goede leerlingprestaties hebben. Voor schrijven (kopiëren) zijn er geen scholen die significant betere 
of slechtere presteren neerzetten dan vergelijkbare scholen.  
 

Waarmee hangen deze prestatieverschillen samen? 

Tabel 2 geeft een overzicht van kenmerken die samenhangen met verschillen in toetsprestaties voor 
luisteren, lezen en schrijven. De tabel geeft aan of een kenmerk samenhangt met gemiddeld hogere 
(+) of lagere (-) scores 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. In de tabel wordt een onderscheid gemaakt 
tussen kenmerken van de leerlingen, de lessen Frans en de leerkrachten, opvattingen van de ouders, 
opvattingen van de leerkrachten en administratieve schoolkenmerken. 
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Tabel 2: Overzicht van de kenmerken die de kans om een toetsopgave op te lossen verhogen (+) of 
verlagen (−) 

Kenmerken van de leerlingen en hun gezin Luisteren Lezen Schrijven 

Meisjes   + 
Leeftijd (t.o.v. op leeftijd)    

1 jaar achter - - - 
Voor op leeftijd +   

(Leer-)moeilijkheden (t.o.v. geen)    
Dyslexie - - - 
AD(H)D -   
Stoornis uit het autismespectrum -   
Verstandelijke handicap -   
Visuele handicap -  - 
Beperkingen die niet in vragenlijst zijn opgenomen - - - 

Extra zorg - - - 
Gunstige sociaaleconomische situatie + + + 
Vertrouwdheid met het Frans    

Thuistaal (t.o.v. uitsluitend Nederlands)    
Uitsluitend Frans + +  
Nederlands en Frans + +  
Frans en een andere vreemde taal +   

Gestart met lessen Frans (t.o.v. vanaf het 5de leerjaar)    
Vanaf het 3de leerjaar lager onderwijs +   
Vóór het 3de leerjaar  + + + 

Geboorteplaats (t.o.v. Vlaanderen)    
Wallonië + +  
Brussel + + + 
Ander land + +  

Frans taalkamp of taaluitwisseling + +  
Positieve eigen inschatting Frans + + + 
Houding van de leerling ten opzichte van Frans    

Leerling vindt het belangrijk om goed Frans te leren    
Leerling vindt het leuk om Frans te leren  +  

Houding van de ouders ten opzichte van Frans    
Vader    

Vaker hulp huiswerk - - - 
Meer gebruik Frans zelf + +  
Meer in contact met Frans + +  
Meer belang kennis Frans zelf + +  

Moeder    
Vaker hulp huiswerk - - - 
Meer gebruik Frans zelf + +  
Meer in contact met Frans + +  
Meer belang kennis Frans zelf + +  

Leerkrachtkenmerken Luisteren Lezen Schrijven 

Meer jaren onderwijservaring  + + + 
Grotere vertrouwdheid met eindtermen Frans + +  

Kenmerken van de lessen Frans Luisteren Lezen Schrijven 

Meer tijd per week voor Frans  + +  
Gebruikte taal in de les Frans (t.o.v. vooral Nederlands)    

Vooral Frans +   
Ongeveer evenveel Nederlands als Frans + +  

Lessen Frans volgens de leerlingen    
Soms tekst op cd of cassette (t.o.v. nooit)  -  
Vaak of soms tekst op dvd of video (t.o.v. nooit) - -  
Vaak of soms met eigen woorden iets vertellen (t.o.v. nooit) - -  



Huiswerk Frans volgens de leerlingen    
3 of 4 keer per week (t.o.v. nooit)   + 

ICT    
Beschikbaarheid computers (t.o.v. geen)  +  

Leeractiviteiten volgens de leerkracht    
Vaker eigen ideeën creatief vorm geven  +  
Vaker informatie opzoeken  + +  
Vaker informatie voorstellen + +  
Vaker laten communiceren  + +  

Schoolkenmerken Luisteren Lezen Schrijven 

Onderwijsnet (t.o.v. vrij)    
Gemeenschapsonderwijs   - 

Provincie (t.o.v. Antwerpen)    
Limburg  -  
Vlaams-Brabant + +  
West-Vlaanderen + +  

 

2.2 Praktische proef: spreken 

Voor de analyse van de resultaten werden deze leerlingen op basis van thuistaal verdeeld in twee 
groepen. De ‘niet-Franstaligen’ zijn de leerlingen die aangeven dat ze noch met één van de ouders, 
noch met broers of zussen Frans spreken. De ‘Franstaligen’ zijn alle leerlingen die met één of 
meerdere gezinsleden (onder andere) Frans spreken. Dit is dus een ruime invulling van de categorie 
‘Franstaligen’. In de totale steekproef van de peiling spreekt 1,4 procent van de leerlingen uitsluitend 
Frans thuis. Uit Figuur 3 blijkt dat 84 procent van de leerlingen die deelnamen aan de spreekproef 
niet-Franstalig is, waarvan 88 procent uitsluitend Nederlands spreekt thuis. Bij de Franstaligen is 87 
procent tweetalig Nederlands-Frans.  
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84%

Niet-Franstaligen

Franstaligen

Totale groep Niet-Franstaligen

11% 1%

88%

Uitsluitend Nederlands

Nederlands en andere taal (geen Frans)

Uitsluitend andere taal

Franstaligen

9%
4%

87%

Nederlands en Frans

Uitsluitend Frans

Frans en andere taal
 

Figuur 3: Opsplitsing van de deelnemers aan de spreekproef naar thuistaal 

 

De praktische proef peilt twee aspecten van de vaardigheid spreken: iets kunnen beschrijven of 
vertellen aan de hand van beeldmateriaal (spreekopdrachten) en een kort gesprekje kunnen voeren 
met de toetsassistent (gespreksopdrachten).  
 
Wanneer leerlingen een persoon of situatie moeten beschrijven, dan worden gemiddeld genomen 67 
procent van de gevraagde elementen benoemd. Wanneer de leerlingen iets moeten vertellen is dat 
slechts 47 procent. Als leerlingen iets zeggen, gebruikt de meerderheid wel uitsluitend Franse 
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woorden. Bij het beschrijven van een persoon of situatie maakt 52% van de leerlingen altijd zinnen; 
wanneer ze iets vertellen is dat 63 procent van de leerlingen. 
 
In de gesprekjes beantwoorden de leerlingen 60 procent van de vragen van een gesprekspartner. 
Gemiddeld doet 72 procent van de leerlingen dit met een inhoudelijk logische reactie en in het Frans. 
In het rollenspel waarin leerlingen zelf vragen moeten stellen doen ze dat in de helft van de gevallen 
op een begrijpelijke manier. 91 procent van de Franstaligen gebruikt daarbij uitsluitend Franse 
woorden, bij de niet-Franstaligen is dat 69 procent. Het hanteren van de gepaste omgangsvormen 
doen de leerlingen beter: in gemiddeld genomen 82 procent van de gevallen openen ze een gesprek op 
een goede manier, of sluiten ze het gesprek passend af.  
 
Hoewel het verder gaat dan de eindtermen, werd ook bijkomende informatie verzameld over de 
vormcorrectheid van het Franse taalgebruik, de risiconame en het accent. 
Bij de spreekopdrachten worden, op lidwoorden na, heel wat morfosyntactische elementen zoals 
werkwoorden en persoonlijke voornaamwoorden erg weinig gebruikt. Wanneer leerlingen ze toch 
gebruiken, doen ze dit echter vaak wel correct. In de gespreksopdrachten is het taalgebruik van de 
leerlingen in de helft tot vier vijfde van de gevallen vormelijk correct.  
Twaalf procent van de leerlingen durft meer te zeggen dan de opdracht vereist door bijvoorbeeld een 
rijkere woordenschat te gebruiken, langere zinnen te bouwen of meer voorbeelden te geven. En 21 
procent van de leerlingen heeft een uitgesproken moedertaalaccent.  
 

De verwachting dat de Franstalige leerlingen deze voor hen eenvoudige spreekopdrachten nagenoeg 
perfect zouden uitvoeren, werd niet ingelost: zowel de spreek- als gespreksopdrachten voeren de 
Franstaligen steeds beter uit, maar zeker niet foutloos. Bijvoorbeeld: in het kennismakingsgesprekje 
met de toetsassistent, met een aantal korte vragen over de gezins- en leefsituatie van de leerling, 
slaagt de helft van de Franstaligen er maar in om alle vragen te beantwoorden.  
 
Ook voor spreken werd aan de leerkrachten gevraagd of de leerlingen de eindtermen halen. Zij gaven 
aan dat dit voor 72% van de leerlingen het geval was.  
 

3 Bronnen 

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (2009). Peiling Frans in het basisonderwijs. Brochure. 
Brussel: Departement Onderwijs en Vorming, Curriculum. 

http:www.ond.vlaanderen.be/dvo/peilingen 
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B De peiling Frans in de eerste graad secundair onderwijs 

 (A -stroom) 

1 Het onderzoek 

Bij de peiling Frans van 1 juni (en 30 en 31 mei) 2007 werden de eindtermen lezen, luisteren en 
schrijven getoetst in de A-stroom van de eerste graad secundair onderwijs. In totaal nam een 
representatieve steekproef van meer dan 9366 tweedejaars uit 103 secundaire scholen deel aan het 
onderzoek.  
 
Alle leerlingen van de deelnemende scholen legden een schriftelijke leestoets af. Een derde van de 
leerlingen maakten diezelfde dag ook een schrijftoets. Aan dezelfde leerlingen werd gevraagd ook een 
luistertoets af te leggen via het internet. Door problemen met de ingehuurde server kon deze 
toetsafname echter niet in alle scholen doorgaan. In totaal werd de luistertoets uiteindelijk door 1261 
leerlingen afgelegd. Daarnaast vulden de leerlingen, hun ouders en leerkrachten Frans een vragenlijst 
in. 
 
De peilingsinstrumenten werden in een voorafgaand OBPWO-project (03.01) ontwikkeld. In Tabel 3 
wordt per toets aangegeven welke eindtermen werden getoetst. 
 
Tabel 3: Overzicht van de getoetste eindtermen (ET) per toets 

Toets: Lezen 

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

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

ET 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. 

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

Toets: Luisteren 

ET 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. 

ET 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. 

ET 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. 

Toets: Schrijven 

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

ET 22 De leerlingen kunnen inlichtingen verstrekken op eenvoudige invulformulieren. 
ET 23 De leerlingen kunnen korte mededelingen opstellen met behulp van een voorbeeld. 
ET 24 De leerlingen kunnen een eenvoudige korte tekst neerschrijven over een bestudeerd 

onderwerp met behulp van sleutelwoorden. 



2 De resultaten 

2.1 Beheersing van de eindtermen 

2.1.1 Lezen 

Figuur 4 geeft het percentage leerlingen weer dat de verschillende eindtermen voor lezen haalt. 
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 4: Percentage leerlingen dat de eindtermen haalt voor Frans lezen 
 
2.1.2 Luisteren 

Figuur 5 geeft het percentage leerlingen weer dat de verschillende eindtermen luisteren haalt. Over 
het algemeen liggen de resultaten voor luisteren beduidend lager dan voor lezen. 
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Figuur 5: Percentage leerlingen dat de eindtermen haalt voor Frans luisteren 
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2.1.3 Schrijven 

Tabel 4 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).  
 
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 4: 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 

 

2.2 Leerling-, klas- en schoolverschillen in toetsprestaties 

Figuur 6 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.  
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Figuur 6: Mate waarin de verschillen in toetsprestaties voor lezen, luisteren en schrijven toe te 
schrijven zijn aan verschillen tussen scholen, klassen en leerlingen 

 

Waarmee hangen deze prestatieverschillen samen? 

Hieronder volgen kenmerken die samenhangen met verschillen in toetsprestaties voor de drie 
getoetste vaardigheden. Tabel 5 geeft 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. Er wordt in de tabel een onderscheid 
gemaakt tussen kenmerken van de leerlingen, de klas, de lessen Frans en de leerkrachten en 
administratieve schoolkenmerken.  
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Tabel 5:  Overzicht van de kenmerken die de kans om een toetsopgave met een gemiddelde 
moeilijkheidsgraad op te lossen verhogen (+) of verlagen (−) 
Leerlingkenmerken Lezen Luisteren Schrijven 
Jongens − − − 
(Leer)moeilijkheden (t.o.v. geen)    

Dyslexie −  − 
Problemen die niet in vragenlijst zijn opgenomen −   

Gezinssituatie    
Sterke leescultuur thuis    
Gunstige sociaal-economische situatie    
Vader tijdelijk niet beschikbaar voor arbeidsmarkt (t.o.v. wel actief)    
Eén-oudergezin (t.o.v. traditioneel gezin)    
Studietoelage gevraagd maar niet gekregen (t.o.v. geen aanvraag)   − 

Vertrouwdheid met Frans    
Thuistaal (t.o.v. uitsluitend Nederlands)    

Uitsluitend Frans    
Nederlands en Frans    
Frans en een andere vreemde taal    
Uitsluitend andere taal/talen dan Nederlands of Frans −   

Gestart met lessen Frans (t.o.v. vanaf 5e leerjaar)    
Vanaf het 3de leerjaar lager onderwijs    
Vóór het 3de leerjaar of pas in het secundair onderwijs     

Leerling geboren in Frankrijk (t.o.v. België)    
Leerling schrijft met leeftijdsgenoten in het Frans    
Leerling heeft contact met Franstalige media    

Leerling vindt zichzelf goed in de betreffende vaardigheid    
Klaskenmerken Lezen Luisteren Schrijven 
Basisoptie (t.o.v. moderne wetenschappen)    

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    
Grieks-Latijn    

Groter aantal leerlingen in de klas    
Kenmerken van het vak Frans Lezen Luisteren Schrijven 
Mening van de leerling over het vak Frans    

Leerling vindt het belangrijk om goed Frans te leren    
Leerling vindt het leuk om Frans te leren    
Favoriete activiteit binnen de lessen Frans (t.o.v. liever tekst lezen)    

Dialoogje spelen −  − 
Een liedje of verhaaltje beluisteren −  − 

Meer uren Frans per week     
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Gebruik van vertalende woordenboek mogelijk (t.o.v. nooit)    
In ongeveer de helft van de lessen    
In sommige lessen    

Leerkracht spreekt volgens leerlingen meestal Frans in les (t.o.v. 
nooit) 

   

Huiswerk Frans volgens de leerlingen (t.o.v. minder huiswerk)    
Elke dag huiswerk Frans −   
Meer dan 15 minuten nodig voor huistaken Frans − − − 

Leerkrachtkenmerken Lezen Luisteren Schrijven 
Lesopdracht    

Veel uren per week    
Volledige lesopdracht    

Ervaring    
Geeft ook Frans in 1e leerjaar van 1e graad  −  
Veel jaren ervaring met Frans geven in 2e leerjaar A   −  

Opvattingen van leerkracht     
Vindt eindtermen realistisch −   
Vindt vooral bijbrengen vakkennis belangrijk    
Gaat akkoord met het schoolbeleid    

Administratieve schoolkenmerken Lezen Luisteren Schrijven 
Schooltype (t.o.v.aso-bovenbouw)    

tso/bso/kso-bovenbouw −   
Multilaterale bovenbouw −  − 

Net (t.o.v. vrij onderwijs)    
Gemeenschapsonderwijs − −  
Gesubsidieerd officieel onderwijs  − − 

Provincie Vlaams-Brabant (t.o.v. Antwerpen)    
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C PPON 

In 1986 is in Nederland in opdracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen het 
project Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) gestart. Het wordt uitgevoerd door het 
Cito. Het belangrijkste doel van het project is periodiek gegevens te verzamelen over het 
onderwijsaanbod en de onderwijsresultaten in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. Deze 
onderwijsresultaten bieden een empirische basis voor de algemene maatschappelijke discussie over de 
inhoud en het niveau van het onderwijs. Het onderzoek richt zich op drie vragen: 
▫ Waaruit bestaat het onderwijsaanbod in een bepaald leer- en vormingsgebied? 
▫ Welke resultaten in termen van kennis, inzicht en vaardigheden zijn er gerealiseerd? 
▫ Welke veranderingen of ontwikkelingen in aanbod en opbrengst zijn er in de loop van de tijd te 

traceren? 
 
Eén van de uitgangspunten van het Nederlandse peilingsonderzoek is dat zoveel mogelijk getracht 
wordt een nauwkeurig en gedetailleerd beeld van de vaardigheden van leerlingen aan het einde van 
het basisonderwijs te schetsen. In dit geval betreft het de vaardigheid om mondeling te kunnen 
communiceren in het Engels en om eenvoudige Engelse teksten te kunnen lezen en begrijpen. De 
peiling Engels is gericht op communicatief handelen in natuurlijke situaties. De gebruikte opgaven 
vallen in de twee laagste niveaus (A1 en A2) van het Europees Referentiekader voor moderne vreemde 
talen. 
 
In het voorjaar van 2006 is het derde peilingsonderzoek voor Engels in het basisonderwijs uitgevoerd. 
Het onderzoek is gehouden onder leerlingen van groep 8 (= zesde leerjaar) in een representatieve 
steekproef van 1778 leerlingen. De eerste peiling voor Engels in het basisonderwijs is uitgevoerd in 
1991, de tweede in 1996. De opzet van de derde peiling is in belangrijke mate vergelijkbaar met die 
van de tweede peiling. 
 
Kerndoelen basisonderwijs 
In de kerndoelen van 2006 is voor Engels sprake van vier leergebiedspecifieke kerndoelen 
(oorspronkelijke nummering): 
13. De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse 

teksten. 
14. De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen en 

zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal. 
15. De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen. 
16. De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken met 

behulp van het woordenboek. 
 
De laatste twee kerndoelen werden niet uitgewerkt in de peiling. 
 
De standaarden 
De beschrijving van de resultaten van de leerlingen gaat steeds vergezeld van standaarden die bedoeld 
zijn als referentiekader voor een evaluatieve interpretatie van de onderzoeksresultaten in het licht 
van de kerndoelen (lees: eindtermen) basisonderwijs.  
Bij de verschillende vaardigheidsschalen voor Engels: woordenschat, lezen en luisteren zijn 
standaarden voor minimum, voldoende en gevorderd niveau van beheersing aangegeven.  
 
De kerndoelen voor het basisonderwijs zijn een belangrijk referentiekader om de kwaliteit van het 
onderwijs te beoordelen. De Nederlandse overheid wil nagaan in hoeverre de kerndoelen worden 
gerealiseerd. Nu zijn kerndoelen vrij globale beschrijvingen van kennis en vaardigheden in een 
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leerstofgebied, waaruit niet rechtstreeks het gewenste niveau van beheersing is af te leiden. Het 
standaardenonderzoek heeft tot doel om voor de verschillende onderwerpen drie vaardigheidsniveaus 
of standaarden vast te stellen: een minimum niveau, een voldoende niveau en een gevorderd niveau 
van beheersing. Deze standaarden hebben geen voorschrijvend karakter. Zij zijn bedoeld als 
referentiekader voor de discussie over de kwaliteit van de opbrengsten van het onderwijs in het licht 
van de kerndoelen basisonderwijs. 
 
Drie standaarden 
Er zijn voorafgaande aan het onderzoek drie standaarden gedefinieerd: Minimum, Voldoende en 
Gevorderd. De standaard Voldoende is de belangrijkste standaard. Deze standaard geeft het niveau 
aan waarop – volgens de beoordelaars - de kerndoelen van het basisonderwijs in voldoende mate 
beheerst worden.  
Het is niet reëel te veronderstellen dat alle leerlingen de kerndoelen in voldoende mate kunnen 
bereiken. Gezien de spreiding in vaardigheid van leerlingen aan het einde van het basisonderwijs, 
zouden de kerndoelen dan op een wel zeer elementair niveau geformuleerd moeten worden. Een 
voldoende niveau van beheersing moet uiteraard wel door de meerderheid van de leerlingen bereikt 
(kunnen) worden. In de beschrijving van de standaard Voldoende is gekozen voor 70 procent tot 75 
procent van de leerlingen. Met de standaard Voldoende wordt dus beoogd een niveau vast te stellen 
waarbij sprake is van voldoende beheersing van de gerelateerde kerndoelen en dat door 70 procent tot 
75 procent van de leerlingen aan het einde van het basisonderwijs bereikt zou moeten worden. 
Voor zover leerlingen de standaard Voldoende niet bereiken, dient het basisonderwijs te streven naar 
een minimaal vaardigheidsniveau. Dit niveau wordt geformuleerd met de standaard Minimum dat door 
vrijwel alle leerlingen (90 procent tot 95 procent) bereikt zou moeten worden. Leerlingen met de 
standaard Minimum hebben al een duidelijke achterstand. Het onderwijs moet voorkomen dat 
leerlingen beneden dit niveau presteren. 
De standaard Gevorderd wil vooral aangeven welke opgaven en daaraan gerelateerde 
onderwijsinhouden nog niet thuis horen in het curriculum voor het leesonderwijs en dus inhoudelijk de 
kerndoelen van het basisonderwijs overstijgen. Deze aspecten van de leerstof hoeven niet aan alle 
leerlingen voorgelegd te worden. 
 
Het vaststellen van de standaarden 
Deze standaarden zijn in november 2006 vastgesteld volgens de binnen het project PPON ontwikkelde 
methode. 
 
Over het antwoord op de vraag wat leerlingen moeten kunnen om de verschillende standaarden te 
bereiken, zijn de meningen verdeeld. Voor het vaststellen van de standaarden is daarom een 
zorgvuldige procedure opgezet waarmee de oordelen van geïnformeerde deskundigen worden 
verzameld. Voor het onderzoek zijn op basis van steekproeftrekking leraren basisonderwijs 
uitgenodigd met minimaal drie jaar onderwijservaring in jaargroep 8. Daarnaast zijn schoolbegeleiders 
en docenten van de lerarenopleiding (Pabo) uitgenodigd met specifieke deskundigheid op het gebied 
van de Nederlandse taal in het basisonderwijs. Het beoordelaarspanel bestond uit 13 leraren, zes 
Pabo-docenten en vier schoolbegeleiders.  
 
 
Een selectie van de resultaten 
De belangrijkste conclusies uit de derde peiling Engels zijn hieronder weergegeven. 
 
In alle scholen staat Engels in jaargroep 7 en 8 op het lesrooster. De meeste leraren (90%) geven 
wekelijks Engels. De tijd per week voor Engels is nagenoeg gelijk gebleven aan die in 1991 en 1996. 
Meestal is er sprake van één les per week van ongeveer drie kwartier. 
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Woordenschat 
De standaard Minimum voor Woordenschat wordt bereikt door 84% van de leerlingen. Het beoogde 
niveau voor de standaard Minimum (90-95% zou deze standaard moeten behalen) wordt daarmee bijna 
bereikt. Voor de standaard Voldoende geldt dat de woordenschat van de leerlingen tekort schiet: maar 
50% van de leerlingen behaalt deze standaard. Het vaardigheidsniveau van de meisjes is voor 
woordenschat lager dan bij de jongens. 
 
Leesvaardigheid 
De gemiddelde leerling beheerst het lezen van zeer korte Engelse teksten, zoals kernachtig 
geformuleerde weersvoorspellingen en een korte opdracht in de vorm van een briefje. 
Maar ook langere teksten met een duidelijke en boeiende verhaallijn kunnen gemiddelde leerlingen 
lezen met begrip. De helft van de leerlingen voldoet aan de standaard Voldoende: dat is minder dan 
de beoogde 70-75%. De standaard Minimum, die door 90-95% van de leerlingen gehaald zou moeten 
worden, wordt door 92% bereikt. Het verschil in vaardigheid tussen jongens en meisjes is 
verwaarloosbaar klein. Ook het verschil in niveau met de leerlingen in 1996 is verwaarloosbaar klein. 
 
Luistervaardigheid 
Het luistervaardigheidsniveau van de leerlingen in 2006 is vrijwel gelijk gebleven aan het niveau in de 
peiling van 1996. De gemiddelde leerling kan de betekenis van belangrijke elementen in een 
audiofragment aangeven. Maar ook kan de gemiddelde leerling de hoofdgedachte van een 
nieuwsbericht of van een fragment uit een televisiedocumentaire aangeven. De standaard Voldoende 
voor deze vaardigheid wordt door 66% van de leerlingen bereikt, terwijl deze standaard beoogd wordt 
bij 70-75% van de leerlingen. De standaard Minimum die beoogd wordt bij 90-95% van de leerlingen 
wordt door 94% bereikt. 
 
Spreekvaardigheid 
Voor spreekvaardigheid zijn in deze peiling de volgende aspecten onderzocht: taalhandelingen, 
woordenschat, grammaticale correctheid en verstaanbaarheid (uitspraak). Deze 
beoordelingselementen werden per spreektaak opgenomen in een beoordelingsschema dat door een 
groep beoordelaars, bestaande uit leerkrachten uit het basisonderwijs en docenten die op de Pabo 
Engels geven, beoordeeld werd. De goede en gemiddelde leerling kunnen zich met de taalhandelingen 
die betrekking hebben op sociale omgangsvormen en het geven en vragen om informatie in de 
geschetste situaties goed redden. De 10% zwakst presterende leerlingen (de percentiel-10 leerlingen) 
hebben meer moeite om in de genoemde situaties de gewenste taalhandelingen te realiseren. Het 
beschrijven van gebeurtenissen in beeldverhalen blijkt voor de percentiel-10 leerling en de 
gemiddelde leerling nog te hoog gegrepen. De 10% sterkste leerlingen (de percentiel-90 leerlingen) 
daarentegen noemen over het algemeen de inhoudselementen die de kern van het verhaal vormen. 
Van de woordsuggesties die in het beoordelingsmodel zijn opgenomen worden er, ook door de goede 
leerlingen, slechts weinig daadwerkelijk door de leerlingen gebruikt. De percentiel-10 leerling heeft 
maar weinig kans om de gevraagde uitingen grammaticaal correct te formuleren, de gemiddelde 
leerling doet het iets beter, terwijl de percentiel-90 leerling de gevraagde uitingen met een grote of 
vrij grote kans grammaticaal correct formuleert. Het merendeel van de leerlingen heeft een uitspraak 
die voldoende is. 
 
Attitude 
De leerlingen werden bevraagd in verband met hun houding ten opzichte van het Engels. Het meest 
positief reageren ze op stellingen die gerelateerd zijn aan het mondeling taalgebruik. Hun 
zelfvertrouwen komt het duidelijkst tot uiting in het gegeven dat driekwart van de leerlingen ‘best 
met iemand in het Engels durft te praten’ of ‘naar de bakker zal gaan en in het Engels om een brood 
zal vragen’. Ten opzichte van het schriftelijk taalgebruik zijn ze wat terughoudender. De helft gaat 
met het nodige zelfvertrouwen aan de slag wanneer ze een Engels computerspelletje krijgen, de 
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meeste andere leerlingen zullen het proberen, ‘want ik ken wel een beetje Engels’. Maar er zijn 
weinig leerlingen die wat vaker geprobeerd hebben iets in het Engels te lezen. De meesten hebben dat 
nog nooit gedaan of slechts incidenteel. 
Veruit de meeste leerlingen vinden Engels best een belangrijk vak, maar ze vinden het niet zonder 
meer ook gemakkelijk of leuk. Voor de meeste attitudevragen geldt dat jongens significant positiever 
reageren dan meisjes.  
 
Verschillen tussen leerlingen 
Het formatiegewicht blijkt duidelijk van invloed op de prestaties van de leerlingen. De variabele 
formatiegewicht behoeft misschien enige toelichting. Het formatiegewicht wordt gebruikt voor de 
bepaling van de formatieomvang op een school. Daartoe worden leerlingen gecategoriseerd naar een 
combinatie van opleidingsniveau, sociaal-economische status en etnische herkomst van de ouders. 
Formatiegewicht 1.25 staat voor Nederlandse arbeiderskinderen (in termen van opleidings- en/of 
beroepsniveau van de ouders, 1.90 voor kinderen uit gezinnen waarvan tenminste een van de ouders 
van niet-Nederlandse herkomst is (en beperkingen kent in opleidings- en beroepsniveau), 1.00 voor 
alle andere kinderen. 
Voor alle onderwerpen geldt dat de prestaties van 1.25-leerlingen sterk achterblijven bij die van de 
1.00-leerlingen. Ook 1.90-leerlingen hebben enige achterstand ten opzichte van 1.00-leerlingen, maar 
deze is veel kleiner en alleen sigificant voor het onderwerp Lezen. Meisjes vertonen op alle 
onderwerpen een achterstand ten opzichte van jongens en hun attitude is ook duidelijk minder 
positief. 
Vergelijken we de prestaties van de leerlingen in 2006 met die van de vorige peiling in 1996 dan is er 
nauwelijks sprake van enig verschil. Ook in 1996 werden op deze onderwerpen slechts kleine 
verschillen gevonden met de voorgaande peiling in 1991, zodat we mogen concluderen dat de 
prestaties van de leerlingen in de afgelopen 15 jaar stabiel zijn. 
 
 
De conclusie van lerarenopleider en voorzitter Netwerk docenten Engels aan de Pabo Joke 
Schokkenbroek (2008) in Levende Talen Magazine stemt tot nadenken: 
‘Het derde peilingsonderzoek laat zien dat de leerprestaties voor Engels de afgelopen tien jaar gelijk 
gebleven zijn en dat 50% van de leerlingen de standaard Voldoende niet haalt. De verwachting zou zijn 
dat leerlingen voor Engels beter zouden presteren in vergelijking met de vorige peilingen. Zeker 
wanneer de veranderde omstandigheden van de afgelopen 15 jaar in aanmerking genomen worden. Zo 
is er meer Engels in de omgeving van kinderen aanwezig in de vorm van televisie, computer en 
buitenlandvakanties. Het aantal op de Pabo opgeleide leraren voor Engels is enorm toegenomen en de 
houding ten opzichte van Engels is veranderd. Het nut van Engels leren op de basisschool wordt door 
niemand in twijfel getrokken. 
De resultaten van het derde peilingsonderzoek geven echter aanleiding tot bezorgdheid. Duidelijk 
moge zijn dat Engels serieuze aandacht verdient op de basisschool en dat de leraren die Engels geven 
goed opgeleid dienen te worden.’ 
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D Bespreking van de peiling Frans in het basisonderwijs 

1 Lezen 

Resultaat op de peiling 
99% van de leerlingen in Vlaanderen bereikt de eindtermen voor lezen en 92% voor het hanteren van 
een woordenlijst. 
 
Getoetste eindtermen 
Met betrekking tot die communicatieve situaties waarin leerlingen redelijkerwijze kunnen 
terechtkomen en volgens de verworven basiswoordenschat en taalstructuur, kunnen de leerlingen: 
2.1 eenvoudige opschriften, aanwijzingen, waarschuwingen en aankondigingen begrijpen; 
2.2 een tekst globaal begrijpen met behulp van visuele ondersteuning; 
2.3 in een tweetalige alfabetische basiswoordenlijst de vertaling opzoeken van een Frans woord. 
 
Commentaar uit de brochure over de peiling 
Volgens de inschatting van de leraren zou 88 procent de eindtermen lezen (inclusief het hanteren van 
een woordenlijst) bereiken.  
 
Een toelichting bij de hoge score voor de leestoets vinden we in de inhoudelijke analyse van de 
resultaten (brochure p. 47). 
Nagenoeg alle leerlingen beheersen opgaven van type 1 en bereiken zodoende de eindtermen. Maar 
ook opgaven van type 2, waartoe ook narratieve en artistiek-literaire teksten en opgaven met een 
meer omvangrijke boodschap en minder transparante woordenschat behoren, liggen in het bereik van 
de meeste leerlingen. Het is pas bij de opgaven van type 3 dat zowat de helft van de leerlingen 
afhaakt. Vanaf hier ligt de lat hoger zowel voor woordenschat als qua antwoordalternatieven en zijn 
boodschappen en visuele ondersteuning minder eenduidig. Samenvattend kunnen we stellen dat korte, 
eenduidige aanwijzingen en teksten, vaak met transparante woorden of uitgesproken visuele 
ondersteuning, geen probleem vormen voor de leerlingen in het basisonderwijs. 
 
Slechts 8 procent van de leerlingen bereiken de eindterm voor het hanteren van een woordenlijst niet. 
De vertaling van een Frans woord opzoeken is natuurlijk vergelijkbaar met het opzoeken van 
informatie in een woordenboek in het Nederlands. Leerlingen hebben het moeilijker met het opzoeken 
van werkwoorden met onregelmatige stam of als ze de woordsoort moeten achterhalen om de juiste 
vorm in de lijst terug te vinden. 
 
Wat zegt ons ander onderzoek? 
Ook veertienjarigen in de A-stroom van de eerste graad SO scoren zeer goed voor het begrijpen van 
aanwijzingen, opschriften en waarschuwingen (92 procent behaalt eindterm 7). Voor eindterm 9 (de 
hoofdzaken begrijpen in korte teksten), die nochtans dicht aanleunt bij eindterm 2.2 van het 
basisonderwijs haalt slechts 54 procent het minimumniveau. Vaak struikelen de leerlingen van de 
eerste graad A-stroom over de complexiteit van de vraagstelling. Ook antwoordalternatieven in het 
Frans of niet-talige afleiders vormen een struikelblok. 
 
Bij leesvaardigheid Engels in het Nederlandse onderzoek staat het halen van informatie uit eenvoudige 
geschreven teksten centraal. De opgaven zijn in de vorm van meerkeuzevragen of open 
antwoordvragen. De opgaven worden allemaal in het Nederlands aangeboden en de leerling geeft ook 
in het Nederlands antwoord. De Nederlandse twaalfjarigen moeten echter niet alleen de 
hoofdgedachten van een tekst kunnen aangeven, ze moeten ook informatie uit verschillende teksten 
of tekstdelen kunnen vergelijken en interpreteren. Ondanks het feit dat er geen (of heel weinig) 
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aandacht besteed wordt aan het lezen van Engelse teksten blijkt de gemiddelde leerling het lezen van 
zeer korte Engelse teksten en langere teksten met een verhaallijn te beheersen. Ongeveer 50 procent 
van de leerlingen voldoet aan de standaard Voldoende, terwijl 70 tot 75 procent van de leerlingen 
hieraan zou moeten voldoen. 
Als ze expliciete informatie in een tekst moeten zoeken of informatie uit verschillende teksten of 
tekstdelen vergelijken, haken heel wat leerlingen af. 
 
De onderzoekers van het Nederlandse peilingsonderzoek stellen grote verschillen vast in de beheersing 
van de leesvaardigheid Engels aan het einde van het basisonderwijs. Blijkbaar hebben lang niet alle 
kinderen evenveel extra-curriculair contact met het Engels. Zo begrijpen sommige leerlingen 
eenvoudige Engelstalige websites, terwijl voor anderen het begrijpen van zelfs de eenvoudigste 
Engelstalige geschreven teksten een probleem vormt. 

2 Luisteren 

Resultaat op de peiling 
88 procent van de leerlingen in het Vlaamse onderwijs bereikt de eindtermen voor luisteren. 
 
Getoetste eindtermen 
Met betrekking tot die communicatieve situaties waarin leerlingen redelijkerwijze kunnen 
terechtkomen en volgens de verworven basiswoordenschat en taalstructuur, kunnen de leerlingen: 
1.1 de hoofdzaken begrijpen in korte mededelingen; 
1.2 hun gesprekspartner begrijpen in een kort gesprek. 
 
Commentaar uit de brochure over de peiling 
De leerkrachten van het zesde leerjaar hadden het goede resultaat voor luisteren voorspeld. Zij 
schatten dat 78 procent van de leerlingen de eindterm luisteren zou halen. 
 
Voor de luistervaardigheid geldt: hoe meer Frans er door de leerkracht in de les gebruikt wordt, hoe 
beter. Het aanbieden van teksten op dvd of video valt samen met zwakkere prestaties voor luisteren. 
Leerlingen laten communiceren heeft een positief effect. 
 
Wat zegt ons ander onderzoek? 
Het tegenvallende resultaat voor luisteren in de peiling Frans in de eerste graad A-stroom haalde vorig 
jaar de krantenkoppen. Vier op 10 leerlingen halen de eindterm over het begrijpen van duidelijk 
uitgesproken aanwijzingen, instructies en waarschuwingen. Twee derde van de leerlingen beheerst de 
eindterm over het opzoeken van informatie in functionele boodschappen. Slechts 1 op 4 leerlingen 
bereikt de eindterm over het begrijpen van hoofdzaken in korte auditieve teksten.  
 
Uiteraard lag de lat hoger voor deze leerlingen. De opgaven van de eerste graad situeren zich 
voornamelijk op het A2-niveau van het ERK, terwijl de opgaven van het lager onderwijs behoren tot 
het A1-niveau. Er werden meer eindtermen getoetst en de taaltaken waren complexer. Taken als de 
hoofdgedachte achterhalen en relevante informatie selecteren doen ook beroep op cognitieve 
competenties. Leerlingen uit het tweede jaar van de eerste graad hadden meer moeite om het globale 
onderwerp te bepalen of om de hoofdgedachte te achterhalen dan om relevante informatie te 
selecteren. Het uitvoeren van deze taaltaken wordt natuurlijk nog bemoeilijkt door de grotere lengte 
van de aangeboden teksten. De hoofdzaak begrijpen in een (zeer) korte tekst, zoals verwacht wordt 
van de leerlingen van de basisschool, is in vele gevallen terug te leiden tot het (her)kennen van (vaak 
transparante) woordenschat. Zoals blijkt uit de inhoudelijke analyse van de luistertoets (brochure p. 
39-40) haken leerlingen van het basisonderwijs massaal af bij opgaven van type 4, d.w.z. iets langere 
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luisteropdrachten waarbij ze het hele verhaal moeten begrijpen om de hoofdgedachte te kunnen 
bepalen. 
Een voorzichtige conclusie zou kunnen zijn dat het mooie resultaat in de basisschool te maken heeft 
met een adequaat inoefenen van wat op dit niveau van leerlingen wordt verwacht. Zoals vorig jaar op 
de conferentie naar aanleiding van de peiling Frans in de eerste graad werd aangegeven door de 
deelnemers kan er in de eerste graad nog meer aandacht gaan naar het inoefenen van meer 
gediversifieerde vormen van luisteren. 
 
Het luistervaardigheidsniveau voor Engels van de Nederlandse twaalfjarigen in 2006 is vrijwel gelijk 
gebleven aan het niveau in de peiling van 1996. De gemiddelde leerling kan de betekenis van 
belangrijke elementen in een audiofragment aangeven. Maar ook kan de gemiddelde leerling de 
hoofdgedachte van een nieuwsbericht of van een fragment uit een televisiedocumentaire aangeven. 
De standaard Voldoende voor deze vaardigheid wordt door 66 procent van de leerlingen bereikt.  
De onderzoekers wijzen er op dat de leerlingen, voordat ze starten met de Engelse les, al bijna 
dagelijks geconfronteerd worden met gesproken Engels via internet, computerspelletjes, televisie, 
film of muziek. Een belangrijk verschil met de Vlaamse peiling is dat de Nederlandse twaalfjarigen 
naast meerkeuzevragen ook open antwoordvragen krijgen bij de audiofragmenten. Alle vragen en 
antwoorden worden in het Nederlands geformuleerd. 

3 Schrijven 

Resultaat op de peiling 
94 procent van de leerlingen behalen het vooropgestelde minimumniveau. Dit positieve resultaat ligt 
in de verwachting van de leerkrachten.  
 
Getoetste ET 
4. De leerlingen kunnen veelvuldig voorkomende basiswoorden en taalstructuren kopiëren. 
 
Commentaar uit de brochure over de peiling 
Schrijfvaardigheid is in het lager onderwijs niet prioritair. Het kopiëren dient louter om de andere 
vaardigheden te ondersteunen. Een tekst foutloos kopiëren heeft in de eerste plaats te maken met 
volgehouden concentratie en precisie bij het uitvoeren van een opdracht. De leerlingen maken vooral 
fouten bij het kopiëren van leestekens en diakritische tekens die eigen zijn aan het Frans (accenten en 
cedille). Ook hoofdletters worden vaak achterwege gelaten. 
 
Wat zegt ons ander onderzoek? 
Ook in de peiling Frans in de eerste graad A-stroom scoorden de leerlingen goed voor 
schrijfvaardigheid. Een korte tekst schrijven met behulp van een voorbeeld of aan de hand van 
sleutelwoorden lukt zowat 80 procent van de leerlingen. Alleen het invullen van een formulier lukt 
minder goed (61 procent). Een mogelijke uitleg is dat ze misschien minder geconfronteerd worden met 
dit soort teksten. 
 
De recent geactualiseerde eindtermen schrijven gaan iets verder dan het zuiver kopiëren van een 
tekst. Binnen het beschrijvende verwerkingsniveau zal in de toekomst van de leerlingen ook verwacht 
worden dat ze een tekst kunnen aanvullen met gegeven woorden en aan de hand van aangereikte 
bouwstenen een tekst kunnen samenstellen. Foutloos creatief schrijven is op dit niveau nog niet aan 
de orde. Zelfs in de beginfase vergt schrijven in het Frans de beheersing van heel wat grammaticale 
kennis. Het inoefenen hiervan zou te veel tijd opslorpen die in de lagere school in de eerste plaats aan 
de communicatieve vaardigheden moet besteed worden. 
  
Naar de vaardigheid schrijven werd niet gepeild in het PPON-onderzoek. 
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4 Leerlingenkenmerken 

Geslacht 
In het basisonderwijs worden voor luisteren en lezen geen verschillen gevonden tussen jongens en 
meisjes. Meisjes presteren wel beter voor de kopieeropdrachten. In de eerste graad A-stroom 
daarentegen presteren meisjes significant beter voor lezen, luisteren en schrijven. Opvallend in het 
Nederlandse onderzoek is dat jongens positiever tegenover Engels staan dan meisjes en dat ze ook 
beter scoren voor alle onderdelen.  
Moeten we het afhaken van de jongens in het secundair onderwijs interpreteren als een gendereffect? 
Als we vaststellen dat de overgrote meerderheid van leerkrachten Frans in basisonderwijs (71%) en 
eerste graad SO (76%) een vrouw is, moeten we hier misschien toch even bij stilstaan. 
In ‘Gender differences in motivation to learn French’ (2006) lezen we de resultaten van een Canadese 
studie over de dalende motivatie van jongens om Frans te leren. Onderzoeker Scott Kissau stelt vast 
dat Canadese jongens tijdens hun adolescentie Frans eerder een vak voor meisjes vinden. 
Maatschappelijk wordt talen leren nog vaak gepercipieerd als iets voor meisjes, terwijl jongens 
wiskunde of wetenschappen studeren. Ook in Canada is de overgrote meerderheid van de leraren Frans 
(80%) een vrouw. 
Taalimago speelt een rol in het gebruik van vreemde talen in reclame. In hun artikel in het Levende 
Talen Tijdschrift bespreken Jos Hornikx en Marianne Starren (2008) de associaties die vreemde talen 
oproepen. In de reclamewereld worden talen gekoppeld aan bepaalde producten. Zo komt Frans vaak 
voor in advertenties voor handtassen, horloges en parfum en roept het een beeld op van (vrouwelijke) 
elegantie en verfijning. Engels daarentegen roept associaties op met een jonge, flitsende en vooral 
internationale levensstijl. 
In zijn ‘Bespreking van de peiling Frans in de eerste graad SO’ (2008) wijst Wilfried Decoo de conclusie 
dat meisjes intrinsiek beter dan jongens voor talen zijn van de hand. In andere onderzoeken scoren 
jongens dan weer beter. Dit kan te wijten zijn aan toetsopgaven die teveel neigen naar meisjes-
interesses en meisjes-achtergronden. Decoo stelt vast dat de eindtermen genus-neutraal zijn. Vraag is 
of ze soms niet te meisjes-georiënteerd worden ingevuld, wat de tanende motivatie van de jongens 
zeker niet ten goede zal komen. 
 
SES 
In het basisonderwijs heeft een gunstige sociaal-economische situatie een positieve impact op 
luisteren, lezen en schrijven. In de eerste graad is deze positieve invloed beperkt tot de vaardigheid 
lezen, terwijl een sterke leescultuur thuis samengaat met een betere score voor zowel lezen, luisteren 
als schrijven.  
In het Nederlandse peilingsonderzoek van Engels aan het einde van het basisonderwijs stellen de 
onderzoekers vast dat allochtone achterstandsleerlingen positiever tegenover Engels staan en dat ze 
voor Engels beter scoren dan de autochtone achterstandsleerlingen. Voor geen enkel ander vak blijkt 
dit zo te zijn. Misschien een reden om in een volgende Vlaamse peiling in te zoomen op de prestaties 
van kansarme autochtone en allochtone leerlingen? 
 
Doeltaal 
Dat vertrouwdheid met de doeltaal een positief effect heeft op de resultaten zal ons niet 
verwonderen. Leerlingen die thuis of in hun omgeving contact hebben met Frans scoren in het 
basisonderwijs beter voor luisteren en lezen. Ook in de eerste graad stellen we een positief effect vast 
op lezen, luisteren en schrijven. In het basisonderwijs maakt ook de houding van de ouders en het feit 
of ze contact met het Frans hebben een verschil. 
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Motivatie 
Frans leren leuk en belangrijk vinden heeft zowel in het basisonderwijs als in de eerste graad SO een 
positieve invloed op de resultaten. Leerlingen die hun eigen kunnen positief inschatten scoren beter 
voor de drie vaardigheden. 
Ook in het Nederlandse basisonderwijs staan leerlingen positief tegenover het leren van een vreemde 
taal, in dit geval het Engels. Toch vinden ze het niet zonder meer een makkelijk of leuk vak. Zelf 
spreken en luisteren naar Engels vinden ze nuttig en niet eng. 
 

5 Lerarenkenmerken 

Handboek 
In basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs maakt ongeveer 90 procent van de 
leerkrachten gebruik van een handboek en slechts een minderheid vindt het nodig om dit aan te vullen 
met ander materiaal. Slechts een kleine 4 procent van de leraren Frans in de eerste graad beschouwen 
het handboek Frans eerder als een bronnenboek. 
 
Doelmatigheidsbeleving 
Zowel in het basis- als in het secundair halen leraren gemiddeld veel voldoening uit hun lessen Frans. 
Uit de peilingresultaten blijkt dat 95 procent van de leraren in het secundair onderwijs zichzelf 
geschikt vindt voor het geven van Frans in het tweede jaar van de eerste graad A-stroom. Voor het 
basisonderwijs vinden wij in dit verband interessante aanvullende gegevens in het onderzoek naar 
bekwaamheidsgevoelens dat Mathea Simons uitvoerde bij leraren in dienst en leraren in opleiding. Uit 
dit onderzoek blijkt dat ook leraren lager onderwijs zich (zeer) bekwaam voelen voor een 
onderwijsopdracht Frans. Maar vermoedelijk voelt de leerkracht zich vooral bekwaam als hij binnen 
veilige grenzen kan werken. Zo blijkt de beschikbaarheid van een leermethode Frans een essentiële 
voorwaarde te zijn om te komen tot een positieve inschatting. Slechts 2,4 procent van de leerkrachten 
zegt in de realiteit effectief zonder leermethode Frans te werken. Het gaat om vijf leerkrachten met 
elk meer dan 20 jaar onderwijservaring. De positieve impact van ervaring vinden we ook terug bij de 
leraren in opleiding. Hier zien we dat het bekwaamheidsgevoel in belangrijke mate beïnvloed wordt 
door stage-ervaring en de mate van kennismaking met curriculumproducten (eindtermen Frans, 
leerplannen en leermethodes). 
 
Eindtermen 
Deze laatste vaststelling noopt ons ertoe om de vertrouwdheid met de eindtermen van de leraren 
Frans in het basisonderwijs en in de eerste graad wat genuanceerder te bekijken. 
In de bevraging in het kader van de peiling in het basisonderwijs geeft drie kwart van de leerkrachten 
aan tamelijk tot sterk vertrouwd te zijn met de eindtermen Frans. Slechts 3,5 procent geeft aan er 
niet zo vertrouwd mee te zijn. In de peiling in het secundair geeft 84 procent van de leraren aan te 
weten wat de eindtermen voor hun vak inhouden, maar slechts 14 procent vindt ze realistisch. Hierbij 
is niet duidelijk of ze de eindtermen te hoog of te laag gegrepen vinden. Mogelijk vinden de 
leerkrachten die eerder niet akkoord gaan met het realistisch gehalte van de eindtermen Frans dat 
deze eindtermen minimaal zijn.  
De perceptie van eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basisonderwijs is het onderwerp van een 
onderzoek dat uitgevoerd werd in opdracht van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming 
(Van Peteghem, P., et al., 2009).  
Uit dit OBPWO-onderzoek blijkt dat leraren lager onderwijs tevreden zijn over de eindtermen voor het 
leergebied Frans, meer tevreden zelfs dan hun directies. Ze waarderen de inhoudelijke relevantie, 
duidelijke formulering en bruikbaarheid van de eindtermen Frans. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de eindtermen Frans voor het basisonderwijs met de 
volgorde van belangrijkheid en haalbaarheid zoals deze gepercipieerd worden door de leraren.  



 
 

 
 
Bovenaan de lijst van zowel belangrijkheid als haalbaarheid prijkt het opzoeken van een Frans woord 
in een tweetalige alfabetische woordenlijst. Ongetwijfeld een logische eerste plaats voor de 
haalbaarheid, want het betreft hier een duidelijk afgelijnde activiteit die de leerlingen al gedeeltelijk 
beheersen vanuit het moedertaalonderricht. Woorden opzoeken is bovendien belangrijk als 
vaardigheid die de zelfredzaamheid van de leerlingen beoogt, maar het is niet echt een 
communicatieve taaltaak. 
De receptieve vaardigheden (lezen en luisteren) vinden we respectievelijk op de tweede en de derde 
plaats qua belangrijkheid, maar luisteren komt pas op de achtste plaats (van twaalf) voor 
haalbaarheid. Het aanbieden van verschillende vormen van eenvoudige gesproken taal, zoals gevraagd 
wordt in de uitgangspunten, vinden leraren lager onderwijs blijkbaar niet haalbaar in klasverband. 
Opmerkelijk is ook dat de communicatieve activiteit bij uitstek, namelijk het voeren van een kort 
gesprek (eindterm 3.2) op de allerlaatste plaats komt qua haalbaarheid en op de negende plaats wat 
belangrijkheid betreft. Leerlingen productief laten functioneren in een authentieke communicatieve 
situatie schatten leerkrachten dus als minst haalbaar in. Dat deze vaardigheid ook helemaal onderaan 
op het lijstje komt wat betreft belangrijkheid mag toch enige verwondering wekken. De hieraan 
gelinkte attitudes (spreekbereidheid en spreekdurf) komen ook achteraan in de rangschikking naar 
haalbaarheid. Logisch, maar men kan zich afvragen wat oorzaak is en wat gevolg. Het zwakke(re) 
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resultaat voor spreekvaardigheid in de peiling basisonderwijs kan waarschijnlijk mede hierdoor 
verklaard worden. 
De receptieve attitudes (lees- en luisterbereidheid) worden niet belangrijk en niet erg haalbaar 
gevonden. Een verwonderlijke en misschien verontrustende laatste plaats voor belangrijkheid wordt 
ingenomen voor de spreekoefening die erin bestaat zinnen en beeldmateriaal te combineren. Deze 
activiteit staat op een haalbare vierde plaats en biedt, bij gebrek aan het oefenen van 
gespreksvaardigheid, toch een valabel alternatief hiervoor. De zwakke(re) score voor deze 
spreekopgave in de peiling (zie bespreking resultaten) kan misschien verklaard worden door het niet of 
onvoldoende aanbieden van deze werkvorm. 
 
Figuur 11 uit de brochure over de peiling Frans in het basisonderwijs geeft het belang weer dat leraren 
lager onderwijs hechten aan bepaalde lesonderdelen. De resultaten die hier voorgesteld worden 
bevestigen gedeeltelijk de gegevens over de gepercipieerde belangrijkheid en haalbaarheid. Lezen en 
luisteren worden ook in deze bevraging door de overgrote meerderheid belangrijk gevonden. In 
tegenstelling tot het OBPWO-onderzoek scoort spreken in de peilingsbevraging ook zeer hoog, maar dit 
is wellicht te verklaren door het feit dat leraren de vaardigheid ‘spreken’ veel ruimer invullen dan het 
voeren van een kort gesprek. Dialoogjes, rollenspel en korte presentaties vallen waarschijnlijk ook 
onder de noemer ‘spreken’. Opvallend is toch ook de prominente aanwezigheid van het luik ‘kennis’ 
onder de vorm van woordenschat, spelling en grammatica waar leerkrachten heel wat tijd aan 
besteden in het basisonderwijs. Dit spoort dan weer minder met de hoger geciteerde opvatting dat het 
leren van grammaticale structuren minder prioritair zou zijn. 
 
In de eerste graad van het secundair onderwijs vindt ruim drie kwart van de leraren dat ze leerlingen 
in de eerste plaats voldoende vakkennis moeten bijbrengen. Deze visie wordt weerspiegeld door de 
antwoorden op de vraag over de tijdsbesteding in de les, waaruit blijkt dat ruim de helft van de tijd 
wordt besteed aan woordenschat en grammatica. De rest van de onderwijstijd wordt vrij gelijkmatig 
verdeeld over de vier vaardigheden. Hierbij dienen we op te merken dat lezen ook aan bod komt bij 
schrijven en luisteren. 
In het lager onderwijs vinden leraren vrijwel unaniem dat leerlingen in de eerste plaats woordenschat 
moeten verwerven en moeten communiceren in de les om Frans te leren. Aangezien men het voeren 
van een kort gesprek in de klas nauwelijks haalbaar acht (zie hoger), kan men zich afvragen hoe het 
begrip ‘communicatief’ wordt ingevuld. Wellicht is er een zekere begripsverwarring in het spel. Het 
verwerven van grammaticale structuren wordt door de leraren basisonderwijs minder als een prioriteit 
beschouwd. Met deze visie leunen ze aan bij wat in de eindtermen wordt vooropgesteld. 
 
Doeltaal-voertaal 
In het zesde leerjaar van het basisonderwijs spreekt bijna de helft van de leerkrachten in de Franse 
les ongeveer evenveel Nederlands als Frans. Bijna 40 procent spreekt vooral Nederlands, slechts 14 
procent spreekt vooral Frans. Leraren secundair doen het wat beter op het vlak van het doeltaal = 
voertaal principe. Als het over de leerstof gaat hanteert 7 procent van de leerkrachten uitsluitend 
Frans, 57 procent spreekt vooral Frans en een derde spreekt ongeveer evenveel Frans als Nederlands. 
Vier procent spreekt vooral Nederlands. Als het niet over de leerstof gaat spreekt slechts 2 procent 
Frans met hun leerlingen. 
 
Navorming 
In het secundair volgt ruim de helft van de leraren regelmatig een bijscholing terwijl het grootste deel 
van de leraren basisonderwijs aangeeft de voorbije 3 jaar geen navorming of bijscholing te hebben 
gevolgd. Slechts 5 procent nam deel aan een taal- of didactiekstage Frans. Dit laatste kunnen we des 
te meer betreuren als we vaststellen dat zowat de helft van de leraren basisonderwijs in het 
dagelijkse leven weinig in contact komt met Frans en het ook weinig zelf gebruikt. Wel vinden allen 
het in zekere mate belangrijk om goed Frans te kunnen. Dit aspect werd niet bevraagd in de peiling in 
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de eerste graad, misschien omdat van taalleerkrachten wordt verwacht dat zij sowieso contact hebben 
met de doeltaal. 
 
Ook in Nederland is het de groepsleraar (lees: de gewone leraar lager onderwijs) die het 
vreemdetaalonderricht in het basisonderwijs verstrekt. Hierbij gebruikt 95 procent van de leraren een 
methode en slechts 5 procent ziet het handboek als een bronnenboek. 
De helft van de leraren geeft aan Engels op de Pabo (lerarenopleiding) gehad te hebben, maar toch 
zegt nog een derde van de leraren geen specifieke scholing in het Engels te hebben gehad. Toch 
vinden maar weinig leraren hun eigen beheersing van de Engelse taal een probleem. De vraag of men, 
tijdens de Engelse les het Engels ook als instructietaal gebruikt, wordt door ongeveer een derde deel 
van de leraren met ‘nee’ beantwoord, door ongeveer een derde deel met ‘regelmatig’ en door 
ongeveer een derde deel met ‘vaak’. 
Op het vlak van tijdsbesteding in de les valt op dat vooral de mondelinge taalvaardigheid van de 
leerlingen wordt geoefend. Vrijwel alle leraren laten de leerlingen in de Engelse les regelmatig 
gesproken Engels beluisteren en naspreken. Bij spreekvaardigheid gaat de meeste aandacht van 
leraren uit naar het naspreken van nieuwe woorden en het voeren van standaardgesprekjes, al of niet 
met medeleerlingen. Een gesprekje in het Engels voeren met de leraar gebeurt weinig, net zomin als 
in het Engels vertellen wat er op een plaatje staat. Beide lesactiviteiten oogsten ook weinig bijval bij 
de Vlaamse leraren. 
Een opmerkelijk verschil met Vlaanderen is dat lesactiviteiten gerelateerd aan leesvaardigheid weinig 
voorkomen en de aandacht hiervoor is beduidend afgenomen ten opzichte van de eerdere peilingen 
die in 1991 en 1996 werden afgenomen. 
Zoals in het Vlaamse basisonderwijs is de aandacht voor schrijfvaardigheid eerder beperkt. 
Aan woordenschat wordt wel regelmatig aandacht besteed. 
 
Uit de resultaten van de lerarenbevraging in de Vlaamse peilingen dringen een paar voorzichtige 
conclusies zich op. Opmerkelijk is dat we een aantal - misschien onverwachte - overeenkomsten 
moeten vaststellen. 
Zowel in het secundair als in het basisonderwijs nemen leraren massaal hun toevlucht tot een 
handboek waar ze nauwelijks van afwijken. Het doeltaal = voertaal principe consequent hanteren is 
voor geen van beide groepen een evidentie. Op een bewuste manier omgaan met eindtermen en 
tijdsbesteding in de klas is voor beide groepen een uitdaging, evenals werken aan taalvaardigheid en 
contact met de doeltaal. 
Een positieve overeenkomst is dat beide lerarengroepen zich bekwaam voelen om Frans te geven en 
hier voldoening uit halen. Uit de peiling in het basisonderwijs leren we dat kinderen die les krijgen van 
een aparte leerkracht het niet beter/slechter doen dan kinderen die van de gewone klasleerkracht 
Frans krijgen. 
 
De bevraging van de Nederlandse leraren die Engels geven in het basisonderwijs levert zeer 
gelijklopende resultaten op. 
Stemmen die af en toe opgaan om het Frans in het basisonderwijs te vervangen door Engels in de hoop 
zo in één klap alle problemen rond vroegevreemdetaalverwerving op te lossen, vergissen zich dus. 
Want ook in het Engels is het voor een leraar basisonderwijs niet evident om zich van deze taal te 
bedienen in een pedagogische context en al evenmin om zelf didactisch materiaal aan te maken. Het 
veelgehoorde adagium dat alle Nederlandstaligen zich toch vlot van het Engels bedienen wordt hier 
tegengesproken. 
  
 



Conferentie na de peiling Frans in het basisonderwijs     - 32 - 

 

 

6 Spreken 

Eén opvallend pijnpunt trekt de aandacht in deze overigens positieve peiling: de tegenvallende 
resultaten voor de praktische spreekproeven. Opvallend en onverwacht, want zowel leerkrachten als 
leerlingen hebben de resultaten voor de vaardigheid spreken positief, zij het wat lager dan voor 
bijvoorbeeld lezen, ingeschat. 
 
Het beschrijven van beeldmateriaal lukt maar zeer gedeeltelijk. Opmerkelijk is dat als de leerlingen 
iets zeggen, ze dat in de meeste gevallen wel doen in het Frans. Bijzonder frappant is dat als 
leerlingen morfosyntactische elementen gebruiken (bijvoeglijke naamwoorden, persoonlijke 
voornaamwoorden, werkwoorden) ze die ook meestal correct gebruiken. 
De resultaten voor de mondelinge interactie bij de gespreksopdrachten liggen in dezelfde lijn. In het 
kennismakingsgesprek waarbij leerlingen informatie moeten geven over zichzelf en de eigen 
leefwereld, beantwoorden leerlingen gemiddeld slechts 56 procent van de vragen. Zelf vragen stellen 
lukt al evenmin. Wel gebruiken leerlingen in meer dan 80 procent van de gevallen de juiste 
omgangsvormen. 
 
Zeer opmerkelijk is het feit dat gemiddeld een kwart van de leerlingen niets zegt bij de 
gespreksopdrachten. Maar daar tegenover staat dat leerlingen die inhoudelijk logisch en in het Frans 
antwoorden, dat in in de helft tot vier vijfde van de gevallen ook vormelijk correct doen. 
Het lijkt er met andere woorden sterk op dat bij spreekvaardigheid sterk gefocust wordt op 
vormcorrectheid, terwijl dit in de eindtermen op dit niveau nog helemaal niet gevraagd wordt. 
 
We mogen natuurlijk ook niet vergeten dat leerlingen hier geconfronteerd worden met een misschien 
wel stresserende situatie, waarin een ‘vreemde’ toetsassistent hen ondervraagt met 
hoogstwaarschijnlijk andere methodieken dan hun vertrouwde leraar. In dit verband raakt het 
bevragingsonderzoek van Mathea Simons en Wilfried Decoo (2005) over vreemdetealenonderwijs en 
taalangst een aantal gevoeligheden aan.  Hoewel taalangst bij leerders uit het basisonderwijs maar 
weinig onderzocht is en de bevraging van Simons en Decoo zich richt tot aso-leerlingen uit de 2e en de 
3e graad secundair onderwijs, zijn een aantal van hun bevindingen interessant om mee te nemen naar 
het basisonderwijs. Vooral spreekvaardigheid kan bedreigend zijn voor sommige leerlingen, want het 
zich laten horen (in de klas) impliceert beluisterd en beoordeeld worden. Een sfeer van vertrouwen en 
ondersteuning creëren is dus een eerste vereiste om ook de introverte en onzekere leerlingen bij de 
spreekoefeningen te betrekken. Uit hun bevraging blijkt trouwens dat ook perfectionistische leerlingen 
taalangst kennen, dat taalangst toeneemt in de loop van het secundair onderwijs en dat meisjes er 
meer last van hebben dan jongens. 
 
Volgens Horwitz (2001) is de essentie van taalangst ‘de bedreiging van iemands zelfbeeld door de 
beperkingen die een nog te onvolmaakt beheerste vreemde taal aan de communicatie oplegt’. Het 
foutloos inzetten van de vrij complexe taalelementen die eigen zijn aan het Frans, zelfs op elementair 
niveau, is zeker te veel gevraagd van een leerling in het lager onderwijs.  
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 communiceert de taalleerder ‘redelijk correct’ en pas bij B2 is 
er sprake van bewust gebruik maken van kennis over taal. 
Het spreekt vanzelf dat het niet de bedoeling is om leerlingen ‘fouten’ aan te leren. Maar, het 
corrigeren van iedere onnauwkeurigheid is uiteraard niet bevorderlijk voor de spreekdurf van jonge 
taalleerders. In eerste instantie is het van belang om correcte taal met de juiste uitspraak en 
intonatie aan te bieden. Verder komt het er op aan het juiste evenwicht te vinden tussen het 
motiveren van mondelinge taalproductie en subtiel (bv. door te herhalen) corrigerend op te treden. 
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De resultaten van de Franstaligen voor de spreekproeven zijn minder goed dan verwacht. Heeft dit in 
de eerste plaats te maken met het feit dat de Nederlandstalige instructies niet altijd goed begrepen 
worden? Nederlandstalige instructies maken dat kinderen, zowel Frans- als Nederlandstaligen, moeten 
overgaan tot ‘vertalen’ om de gepaste Franse structuren te vinden die ze nodig hebben in die 
bepaalde communicatieve situatie.  
Spelen factoren als geheugen of concentratie een rol? Of zijn de misschien wat tegenvallende 
resultaten van de Franstalige leerlingen vooral te wijten aan factoren als niet vertrouwd zijn met de 
toetssituatie of –methode? In dit geval moeten ook de resultaten van de Nederlandstalige leerlingen in 
dit licht bekeken worden, want deze elementen gelden uiteraard ook voor hen. 

7 Vroeg beginnen 

Vroeg beginnen met vreemdetaalonderwijs is een oprukkende tendens in Europa. In de Eurostat 
barometer ‘Chiffres clés de l’enseignement des langues à l’école en Europe’, lezen we dat steeds 
meer Europese landen het leren van een vreemde taal opnemen in het curriculum van het 
basisonderwijs. De meeste landen starten met het vreemdetaalonderwijs tussen 8 en 10 jaar, maar de 
tijd die er wekelijks voor uitgetrokken wordt varieert sterk van land tot land. We stellen vast dat 90 
procent van de Europese lagere schoolkinderen Engels leren. 
Deze evolutie kadert in de Europese aanbevelingen die geformuleerd werden in het Barcelona-akkoord 
in 2002. Europa promoot het leren van twee vreemde talen op school voor alle Europese burgers. De 
culturele talenrijkdom van Europa en de troef van de individuele meertaligheid vrijwaren is hier de 
hoofdbekommernis. 
Dat dit in het bijzonder geldt voor het centraal gelegen Vlaanderen, lijdt geen twijfel. Al decennialang 
krijgen kinderen in het Vlaamse basisonderwijs lessen Frans aangeboden. De wijziging in 2004 van 
artikel 43 van het decreet basisonderwijs heeft deze feitelijke situatie decretaal vastgelegd. Vanaf 
dan is het leergebied Frans in Vlaanderen verplicht vanaf het vijfde leerjaar. Bovendien is er 
mogelijkheid tot vervroegd vreemdetaalonderwijs in de vorm van taalinitiatie vanaf de kleuterklas. 
Hier gaat het over ludieke en explorerende, vaak muzische activiteiten om bij kinderen een positieve 
attitude tegenover vreemdetaalleren te ontwikkelen. Naast taalinitiatie Frans die als eerste moet 
aangeboden worden, kunnen ook andere talen aan bod komen. 
In heel wat scholen werkt men al met heel jonge kinderen aan talensensibilisering. Kinderen al 
spelend en zingend bewust maken van het bestaan van andere talen en culturen is hier de bedoeling. 
Door te vertrekken van de talen van de klas krijgen deze talen een plaats in een multicultureel 
opvoedingsproject. Tegelijkertijd bereidt men deze burgers van morgen voor op het levenslang 
taalleren dat in de geglobaliseerde wereld wellicht van hen zal verwacht worden. 
 
Vroeg begonnen is half gewonnen? 
Waarom gaat taalleren eerst zo gemakkelijk en daarna zoveel moeilijker? Met deze vraag worden 
taaldocenten regelmatig geconfronteerd. Iedereen kan vaststellen dat alle baby’s correct en 
accentloos hun moedertaal verwerven, terwijl ditzelfde beheersingsniveau door volwassen 
taalleerders maar heel zelden en na lang volgehouden inspanning bereikt wordt. Het is evenwel 
overduidelijk dat het verwerven van de moedertaal heel anders verloopt dan het latere leren van een 
vreemde taal. Jonge kinderen pikken de taal van hun omgeving als vanzelf en onbewust op. Oudere 
taalleerders beschikken evengoed over deze mogelijkheid, maar zijn sterk benadeeld op het vlak van 
blootstelling aan de doeltaal. Zij leren een taal meestal in een schoolse context met behulp van regels 
en leerinhouden. In de psychologie maakt men het onderscheid tussen impliciet en expliciet leren. Van 
expliciete kennis weten we dat we die hebben. Meestal kunnen we die ook ‘onder woorden brengen’. 
Van de grammatica van onze moedertaal daarentegen hebben we maar weinig expliciete kennis.  
Jonge kinderen kunnen aanvankelijk nog geen expliciete kennis verwerven. Dat leervermogen wordt 
gestimuleerd in het basisonderwijs en groeit met de leeftijd. Dit hebben oudere taalleerders dan weer 
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voor op jonge kinderen. Zij beschikken wel over het vermogen om expliciete kennis te verwerven en 
doen dat ook op veel efficiëntere wijze. Toch mag niet vergeten worden dat het impliciete taalleren 
doorgaat bij adolescenten en volwassenen.  
 
Professor J. H. Hulstijn (2005) wijst er op dat de grammatica van een taal maar gedeeltelijk kan 
beschreven worden door regels. In de beginfase van het leren van een vreemde taal krijgt men de 
indruk dat kennis van grammaticaregels zal leiden tot het beheersen van de doeltaal.  Gaandeweg 
merkt men echter dat op zowat alle regels uitzonderingen zijn en dat grammaticaregels de 
taalwerkelijkheid slechts bij benadering weergeven. Een blik in een grammatica voor gevorderden zal 
dit duidelijk maken. De volledige kennis van het complexe, diffuse grammaticale systeem kan per 
definitie alleen maar impliciet van aard zijn. Dit verklaart waarom kinderen hun moedertaal (of 
moedertalen) perfect leren verstaan en spreken. 
Mensen verschillen niet zozeer in het vermogen om impliciete kennis te verwerven maar vooral in het 
vermogen om expliciete kennis te verwerven. Bij dit laatste spelen sociaal-psychologische factoren als 
motivatie, vooropleiding, intelligentie en de kwaliteit van het taalaanbod een belangrijke rol. 
Verschillen in taalleerresultaat tussen kinderen op het vlak van de moedertaal situeren zich vooral op 
het vlak van expliciete kennis zoals lezen, schrijven en woordenschat. Iedereen kan zich vlot en 
accentloos uitdrukken in zijn of haar moedertaal. Maar voor spelling, tekstbegrip en 
woordenschatkennis verschillen de prestaties. 
Rekening houden met het taalontwikkelingsniveau van jonge taalleerders en zowel materiaal als 
methodiek afstemmen op het hoofdzakelijk ‘impliciet’ verlopende taalleren, is dus zeker de 
boodschap. Maar belangrijk is ook dat oudere kinderen, die voldoende metalinguïstische bagage 
hebben om expliciet een vreemde taal te leren, daarnaast evenzeer hun impliciete taalverwerving 
(moeten kunnen) verderzetten. 
Een andere conclusie die het bestek van dit peilingdossier enigszins overstijgt, is dat cognitief minder 
sterke (oudere) taalleerders door impliciet taalleren in staat zijn een goed luister- en spreekniveau te 
verwerven in een vreemde taal. 
 
De vraag op welke leeftijd en op welke manier best met het onderwijs van een tweede taal wordt 
gestart houdt taaldocenten en psycholinguïsten al een aantal decennia in de ban. In hun boek 
‘Language Acquisition: The Age Factor’ (2004) maken David Singleton en Lisa Ryan een synthese van 
het onderzoek dat hieraan gewijd is. Op basis van wetenschappelijk onderzoek kan niet worden 
aangetoond dat jonge vreemdetaalleerders efficiënter of succesvoller zijn dan de oudere leerders. Het 
tegendeel kan evenmin beweerd worden. De hoeveelheid tijd die besteed wordt aan het contact met 
de doeltaal blijkt de doorslaggevende factor voor succesvol taalleren. Verder onderzoek naar het 
effect van vroeg vreemdetaalleren op lange termijn is nodig. 
Naast de tijdsfactor wijst professor Schaerlaekens (2003) op het belang van de motivatie en de 
positieve attitude als meest bepalende factoren voor succesvol tweedetaalleren. Positief waarderen 
van de doeltaal is dus erg belangrijk. 
 

8 Meertaligheid 

Met de regelmaat van een klok laait het debat rond meertaligheid/meertalig onderwijs weer op. Niets 
is zo hartveroverend als (zeer) jonge kinderen vlot en accentloos meerdere talen te horen spreken en 
schijnbaar moeiteloos van de éne taal te horen overschakelen op de andere. 
Vooral volwassenen, die ervaren hebben hoeveel volgehouden inspanningen (met soms bedroevend 
resultaat) het leren van een tweede taal vergt, zien meertalig onderwijs als de remedie om de 
toekomstige generaties uit te rusten voor een kosmopolitische arbeidsmarkt. 
Het succes van de immersieklassen in de Franse Gemeenschap is voor een groot stuk hierdoor te 
verklaren. 
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Appelen met peren vergelijken is nooit een goed idee. Op het vlak van meertaligheid gaat het echter 
om een complex gamma van fruitvariëteiten. 
Idealiter groeit een tweetalig kind op in een gezin waar de ouders consequent één taal met hun kind 
hanteren. Kinderopvang en school gebruiken meestal de omgevingstaal die in veel gevallen één van de 
thuistalen is. Is dit niet het geval, dan staan de ouders voor de opdracht om hun kind een zeer rijk en 
gevarieerd taalaanbod, incluis schriftbeeld, aan te bieden. 
Indien noch de omgevingstaal, noch de instructietaal thuis gesproken wordt en beide bovendien nog 
van elkaar verschillen, wordt het plaatje erg complex. Een taal die internationale uitstraling geniet, 
hetzij om culturele, economische of politieke redenen, zal dan eerder stand houden dan een 
zogenaamde minderheidstaal. Zo zal een kind van Grieks-Franse ouders dat beide talen consequent 
thuis krijgt aangeboden, in Vlaanderen waarschijnlijk vlekkeloos Nederlands leren op school, in de 
kinderopvang en de vrijetijdsbesteding. In Brussel zal dit veel minder evident zijn. Hier zullen de 
ouders moeten voorzien in extra en gevarieerd taalaanbod Nederlands om taal- (en dus ook leer) 
achterstand te voorkomen. 
Een vraag die we ons hierbij kunnen stellen is welke plaats het Frans vandaag inneemt in grote delen 
van Vlaanderen en in Brussel. Onvermijdelijk hieraan gekoppeld is de vraag wat de positie is van het 
Nederlands, eveneens in Vlaanderen en in Brussel. Tot slot moeten we misschien de vraag durven 
stellen wat de positie is van het standaardnederlands; dit laatste vooral in Vlaanderen. 
 

9 Ten slotte 

Om af te sluiten is het misschien interessant om een blik te werpen op de conclusies die Driscoll P., et 
al. (2004) publiceerden in Research Evidence in Education Library. De auteurs van dit meta-onderzoek 
zijn op zoek gegaan naar de karakteristieken van doeltreffend vreemdetaalonderwijs voor leerlingen in 
het basisonderwijs. Na grondige screening weerhielden ze vier studies over het onderwerp, die 
gepubliceerd werden tussen 1988 en 2004. Ondanks de vaststelling dat op dit terrein nog heel wat 
onderzoek te doen is formuleren de auteurs een aantal bevindingen die uit de studies naar voor 
komen. 
 
1° De onderlegdheid van de leraar speelt een grote rol in effectief vreemdetalenonderwijs. Naast 
kennis van structurele taalelementen en de vaardigheid om de doeltaal in de klassituaties te gebruiken 
moet de leraar ook kennis hebben van de cultuur die samengaat met de onderwezen taal. 
Vanzelfsprekend is hij vertrouwd met specifieke taaldidactiek aangepast aan de leeftijd en interesses 
van zijn doelpubliek en hij kent bronnenmateriaal dat hierop is afgestemd. Bovendien is hij vertrouwd 
met de specificiteit van het basisonderwijs en de cognitieve ontwikkeling van lagere schoolkinderen. 
Idealiter beheerst hij de doeltaal voldoende om ze spontaan te gebruiken in klassituaties.  
Al deze elementen moeten aan bod komen in de lerarenopleiding. 
 
2° Aparte taalleerkrachten hebben misschien een voorsprong op het vlak van taalcompetentie, maar 
het risico bestaat dat zij onaangepaste onderwijsmethoden gebruiken. 
 
3° De leraar lager onderwijs daarentegen is vertrouwd met de lagere schoolcultuur en kent zijn 
leerlingen door en door. Hij kan bovendien de taallessen afstemmen op items die in andere vakken aan 
bod komen (vakoverschrijdend/projectmatig werken) en ook buiten de lessen Frans terugkomen op 
een liedje of versje dat geleerd werd. 
 
4° Een ludieke aanpak met spelletjes en liedjes stimuleert het leren bij jonge kinderen. 
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5° Audio-visuele media zijn een nuttige ondersteuning maar geen vervanging van de 
onderwijscompetenties van de leraar. Leraren in spe opleiden om selectief en doelgericht (planmatig) 
met deze hulpbronnen om te gaan is een must. 
 
6° Overgangen tussen klassen en graden in kaart brengen en zorgen voor continuïteit. 
 
7° Contact en overleg tussen leraren moderne vreemde talen en de leraren die Frans geven in het 
lager onderwijs is aanbevolen. 
 
8° Actieve ondersteuning van de schooldirectie is van cruciaal belang. 
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DEEL II: RESULTATEN VAN DE CONSULTATIE 

Na de bekendmaking van de peilingresultaten tijdens een colloquium in het voorjaar 2009 en de 
publicatie ervan, werden alle betrokkenen uitgenodigd om deel te nemen aan het kwaliteitsdebat via 
een open consultatieronde. Een aantal organisaties en een beperkt aantal individuele personen gingen 
hier op in. 
Van de volgende personen en instanties ontvingen we een bijdrage: 
▫ Inspectie basisonderwijs; 
▫ GO! Pedagogische begeleidingsdienst; 
▫ KHLeuven Departement Lerarenopleiding basisonderwijs; 
▫ Leerkrachten. 

 
Hun opinies en suggesties worden hier weergegeven, gesynthetiseerd en gebundeld per vraag. 
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. 
 
 
Wat valt u op in deze resultaten? 
 
Vraag 1 
Liggen de resultaten van deze peiling in de lijn van uw verwachting of niet? Waarom wel/niet? 
De resultaten voor lezen, woordenlijsten raadplegen, luisteren en schrijven (kopiëren) beantwoorden 
aan of liggen zelfs boven de verwachtingen van de inspectie basisonderwijs. Ook de resultaten voor 
spreken weerspiegelen grotendeels de perceptie van de inspectie. 
Globaal bevestigen eigen onderzoek en eigen ervaring van de GO! Pedagogische begeleidingsdienst de 
resultaten van de peiling wat betreft de goede resultaten voor lezen en schrijven en de zwakke 
resultaten voor mondelinge vaardigheden. Voor het onderdeel luisteren stelt de GO! Pedagogische 
begeleidingsdienst  zowel in het basisonderwijs als in de 1e graad secundair onderwijs vast dat 
leerlingen heel wat problemen hebben met die vaardigheid. 
In de lerarenopleiding wijt men de erg hoge scores aan het feit dat de cesuren (te) laag lagen. 
In het algemeen liggen de peilingresultaten in de lijn van de verwachtingen van de leraren. Wel 
wekken de zeer hoge scores voor lezen en luisteren verwondering. 
 
 
 
Vraag 2 
Worden de resultaten van deze peiling bevestigd, tegengesproken of genuanceerd door andere 
evaluatie- of onderzoeksgegevens waarover uw school, instelling of organisatie beschikt? 
De inspectie verwijst naar de Onderwijsspiegel 2003-2004 die de gebrekkige overgang van 
basisonderwijs naar secundair aankaart en de oorzaken hiervan onderzoekt. Een aantal van de 
toenmalige conclusies sluiten aan bij de bevindingen van het huidige peilingonderzoek: 
▫ de prestaties voor spreken liggen lager dan voor schrijven en luisteren; 
▫ leraren leggen soms andere klemtonen dan communicatief onderwijs Frans; 
▫ schrijven is goed tot redelijk goed. 

De Pedagogische begeleidingsdienst van het GO! verwijst naar een eigen eindtoets Frans die in 2007 in 
scholengroep 5 werd afgenomen bij 539 leerlingen van het basisonderwijs. De resultaten bevestigen 
die van de overheid voor kopiërend schrijven. Ook het zwakke resultaat voor spreken wordt bevestigd 
door de GO!-toets. Voor luisteren en lezen liggen de scores lager dan in de Vlaamse peiling. 
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Waar kan het aan liggen? 
 
Vraag 3 
Hoe zou u de positieve resultaten in deze peiling verklaren? 
De goede resultaten voor schrijven, woordenlijsten raadplegen en lezen worden zowel door de 
inspectie als de GO!Pedagogische begeleidingsdienst verklaard door de nog steeds grote 
‘schrijfcultuur’ die in de scholen leeft. Verder stelt de inspectie vast dat de kennis van en de 
vertrouwdheid met de eindtermen en leerplandoelen toenemen. Via talensensibilisering leren scholen 
omgaan met meertaligheid en multiculturaliteit. Er zijn meer aanzetten om intenser samen te werken 
met het secundair onderwijs. 
De GO! Pedagogische begeleidingsdienst wijst op de inspanningen die de basisscholen leveren voor het 
vak Frans en het grote enthousiasme van de leerlingen. De gebruikte teksten waren uitermate kort en 
de vragen doorgaans te gemakkelijk. 
Ook in de lerarenopleiding vindt men dat de lat nogal laag lag. Men heeft het over een combinatie van 
‘gemakkelijke’ eindtermen en een cesuur die zeer laag werd gelegd. Bovendien werd geen rekening 
gehouden met strategieën die kinderen vanuit hun moedertaal meenemen. 
Ook de leraren denken dat de opgaven te gemakkelijk waren en dat de lat te laag lag. Men ziet wel 
een verband tussen de goede score voor luisteren en lezen en de aandacht die aan woordenschat 
wordt besteed.  
 
Vraag 4 
Hoe zou u de negatieve resultaten in deze peiling verklaren? 
Zowel de inspectie als de GO! Pedagogische Begeleidingsdienst wijzen op het nog steeds sterk 
vormgerichte karakter van het onderwijs van het Frans. Leerkrachten zijn sterk gebonden aan hun 
leerboek en gebruiken de doeltaal onvoldoende. 
De inspectie kaart het onvoldoende afstemmen op de leefwereld van de kinderen aan waardoor kansen 
tot functioneel taalleren worden gemist. Er zijn te weinig projecten die het realiseren van het 
leerplan Frans ondersteunen. 
Inspectie en GO! Pedagogische begeleidingsdienst wijzen op de onterechte (cognitieve) druk die 
sommige  basisscholen menen te ervaren vanuit het secundair onderwijs en dit ondanks verschillende 
afstemmingsinitiatieven. ‘Leerlingen beter voorbereiden op het secundair onderwijs’ gaat meestal ten 
koste van de communicatieve vaardigheden en legt de lat te hoog voor de zwakkere leerlingen. 
Lerarenopleiders en GO! Pedagogische begeleidingsdienst kaarten het probleem van de dalende taal- 
en didactische vaardigheden van de leraren die Frans onderwijzen aan. 
Het onvoldoende (kunnen) Frans spreken wordt ook door de leerkrachten aangehaald. Daardoor wordt 
spreken weinig geoefend.  
 
 
Hoe kan het beter? 
 
Vraag 5 
In de didactische aanpak van de leerkracht? Wat kan beter? 
Ook bij dit onderdeel van de bevraging focussen leerkrachten en lerarenopleiders op het gebruik van 
de doeltaal tijdens de les Frans en de daartoe vereiste taalvaardigheid van de leerkracht. 
De GO! Pedagogische begeleidingsdienst vraagt meer aandacht voor ‘natuurlijke’ vormen van leren. 
Kinderen op een natuurlijke wijze onderdompelen in een nieuwe taal staat haaks op het ‘formele’ 
taalonderwijs dat nog al te vaak primeert. 
Communicatiebevorderende werkvormen in een functionele context aanbieden is zowel voor 
lerarenopleiders als inspectie en pedagogische begeleidingsdienst een must. Differentiëren en 
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remediëren na het in kaart brengen van de beginsituatie en de specifieke taalcompetenties van de 
leerlingen is aangewezen. 
De inspectie raadt aan om afspraken te maken over het inzetten van leraren met een grotere 
taalvaardigheid Frans. Ook het actief aanwenden van de aanwezige talenkennis van leerlingen kan een 
interessante piste zijn. 
 
Vraag 6 
In de leermiddelen? Wat kan beter? 
Het optimaal inzetten van actuele, gevarieerde leermiddelen en het aanwenden van een leerling-
nabije didactiek zijn volgens de inspectie cruciaal om de motivatie voor Frans van leerlingen in het 
basisonderwijs gaande te houden. 
De GO! Pedagogische begeleidingsdienst merkt op dat veel methoden een hoog tempo aanhouden 
waardoor sommige leerlingen afhaken, in de eerste plaats voor de productieve vaardigheden. Terwijl 
het net de beheersing van die vaardigheden is die voor beginnende taalleerders motiverend werkt. 
Een leerkracht geeft een inspirerend voorbeeld van een talige aankleding van het leslokaal. Zij richtte 
een Franse klashoek in met Franse kinderboeken en Franse gezelschapsspelletjes. 
 
Vraag 7 
In de eindtermen? Wat kan beter? 
Inspectie en GO! Pedagogische begeleidingsdienst stellen vast dat de eindtermen geactualiseerd zijn. 
Werk maken van de implementering ervan en van het professionaliseren van de leraren is nu de 
boodschap. 
De inspectie wijst op de nood aan duidelijke afspraken inzake de kwaliteitsbewaking rond het 
realiseren van eindtermen en leerplandoelstellingen. 
Bij de leraren lopen de meningen uiteen. Een leerkracht vindt de eindtermen makkelijk te bereiken. 
Iemand juicht de toevoeging van de vaardigheid interactie toe. Een paar andere collega’s pleiten dan 
weer voor een uitbreiding van de schrijfvaardigheid. Iemand vindt eindtermen overbodig: leerplannen 
volstaan. 
De lerarenopleiders zijn positief zowel over de beperkte uitbreiding van de schrijfvaardigheid als over 
de aandacht die naar kennis, vaardigheden en strategieën gaat. 
 
Vraag 8 
In de leerplannen? Wat kan beter? 
De inspectie pleit voor een betere afstemming tussen BaO en eerste graad en focus op communicatief 
onderwijs met functionele kennis. 
De GO! Pedagogische begeleidingsdienst vraagt duidelijk geformuleerde doelen, indien nodig met 
voorbeelden, die ruimte laten voor eigen inbreng van de leraren. Deze vraag naar duidelijkheid vinden 
we terug bij enkele leraren. 
De lerarenopleiders vragen meer afstemming tussen de netten en aandacht voor het gebruik van een 
taalportfolio. 
 
Vraag 9 
In de lerarenopleiding? Wat kan beter? 
Zowel inspectie als lerarenopleiding pleiten voor een strengere selectie van de studenten die 
uiteindelijk Frans zullen mogen geven. 
De GO!Pedagogische begeleidingsdienst ziet meer heil in een degelijke opleiding Frans voor alle 
studenten, met mogelijkheid tot specialisatie zowel op het vlak van taalvaardigheid als taaldidactiek 
Frans. 
Een talenbeleid uitbouwen, taalstages organiseren en toekomstige leerkrachten sensibiliseren voor de 
Franse cultuur dienen volgens de inspectie een plaats te krijgen in de lerarenopleiding. 
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De leerkrachten kaarten zonder uitzondering de gebrekkige taalkennis van de toekomstige leraren 
aan. Enkelen hebben ook kunnen vaststellen dat stagiaires niet erg beslagen zijn in communicatief 
lesgeven. 
 
Vraag 10 
In de begeleiding van de leraren? Wat kan beter? 
De inspectie vindt dat de invoering van de nieuwe eindtermen en leerplandoelen de nodige 
ondersteuning dient te krijgen. Indien gewenst, kan het volgen van nascholing over het leergebied 
Frans opgenomen worden in het functioneringsprofiel. In het proces van mentoring van beginnende 
leerkrachten kan gefocust worden op de lespraktijk Frans. 
Ten slotte pleit de inspectie voor het opzetten van een ondersteunend netwerk voor leerkrachten die 
Frans geven. 
Andermaal gaat de aandacht van de leraren uit naar de taalkennis van de lesgevers. Meer controle 
hierop uitoefenen, een soort basistest invoeren of misschien een vakleerkracht Frans inschakelen? 
 
Vraag 11 
In de nascholing van de leraren? Wat kan beter? 
Volgens de GO! Pedagogische begeleidingsdienst ligt het probleem niet zozeer bij het aanbod, dat is 
ruim en gevarieerd, dan wel bij de vervangingen waarin moet voorzien worden. Naast het probleem 
van de vervangingen wijzen de lerarenopleiders ook op de (door de scholen) te hoog geachte 
inschrijvingsgelden en het feit dat leraren weinig geneigd zijn om buiten de lesuren nascholing te 
volgen. Deze problematiek wordt bevestigd door de leerkrachten. Nascholingen (ook over meerdere 
dagen) i.v.m. communicatief lesgeven zouden welkom zijn. 
Inhoudelijk vragen zowel inspectie als lerarenopleiding aandacht voor didactiek én taalvaardigheid. 
De inspectie pleit voor nascholingen die leraren vertrouwd maken met diverse vormen van harde en 
zachte evaluatie (o.a. gebruik van taalportfolio’s). De overheid zou via prioritaire 
nascholingsprogramma’s het implementatieproces van de nieuwe eindtermen kunnen bevorderen. 
 
Vraag 12 
In de inspectie van de scholen? Wat kan beter? 
Vanaf september 2009 zal de inspectie meer gedifferentieerd doorlichten. Het is de bedoeling hierbij 
Frans vaker in de focus te plaatsen. In het schooljaar 2009-2010 neemt de inspectie het talenbeleid 
onder de loupe. 
Volgens de lerarenopleiders kan de inspectie een stimulerende rol spelen op het vlak van het 
nascholingsbeleid Frans. 
Naast hogervermelde punten vraagt de GO! Pedagogische begeleidingsdienst ook aandacht voor de 
afstemming BaO-SO en de manier waarop de school resultaten in kaart brengt en ermee omgaat. 
 
Vraag 13 
In het beleid van de school? Wat kan beter? 
Omdat het talenbeleid een aandachtspunt wordt in de komende doorlichtingsronde nemen wij het 
antwoord van de inspectie op vraag 13 integraal over. Scholen en hun teamleden kunnen hier 
ongetwijfeld inspiratie uit putten.  
 
Visie 
Een doordachte en gedragen visie op Frans integreren in het talenbeleid van de school. 
 
Kwaliteitszorg 
Het zal belangrijk zijn dat scholen voldoende aandacht besteden aan het ontwikkelen van een 
implementatiestrategie voor de nieuwe eindtermen Frans.  
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Resultaten over Frans uit het vervolgonderwijs analyseren. Zo nodig tot overleg komen met het 
vervolgonderwijs. 
Afspraken maken met leerkrachten welke gegevens in het intern kwaliteitszorgsysteem moeten 
ingevoerd worden, zodat de school kan aantonen in welke mate de eindtermen Frans door de meeste 
leerlingen bereikt werden.  
Het zelf evalueren van het interne aanbod en de kwaliteit van het leergebied Frans. 
 
Deskundigheidsontwikkeling 
Initiatieven nemen om de professionaliteit van teamleden te verhogen.  
In het kader van hun persoonlijke functiebeschrijving leerkrachten nascholing laten volgen die Frans 
geven en over onvoldoende communicatieve vaardigheden Frans beschikken.  
Interne talige deskundigheid van leerkrachten in kaart brengen en inzetten.  
Externe talige deskundigheid (bv. Franstalige ouders) inzetten om het onderwijs Frans te versterken. 
Inzetten van een talenmentor op school. Hierover afspraken maken in de scholengemeenschap. 
 
Onderwijsaanbod 
Afspraken maken in verband met de consecutiviteit van het aanbod (aansluiten initiatie en instructie 
Frans en vervolgonderwijs). 
Zicht krijgen op en afspraken maken in verband met de opvolging van al dan niet gerealiseerde 
eindtermen (overleg tussen de groepen). 
Zicht krijgen op en afspraken maken in verband met de horizontale samenhang tussen de 
leergebieden. Bijvoorbeeld tussen Frans en muzische vorming, Frans en Nederlands, Frans en 
schoolprojecten, Frans en ‘leren leren’, Frans en ICT … 
Voldoende lestijden besteden aan Frans en die evenwichtig spreiden over het lessenrooster. 
 
Leerbegeleiding 
De talige beginsituatie van leerlingen in kaart brengen en de evaluatie en rapportering uitbreiden naar 
beheersingsniveau i.p.v. louter een cijfer. 
Voorzien in een gedifferentieerd aanbod voor leerlingen met leermoeilijkheden en voor sterkere 
leerlingen. 
Aandacht voor de attitude ‘durven Frans spreken’ en graag Frans leren. 
Op het vlak van een leerlijn voor Frans niveauoverstijgende afspraken maken. 
Afspraken maken over het organiseren van intra- en extramurale activiteiten, uitwisseling met andere 
scholen, Franstalige contacten met Wallonië of met het buitenland. 
 
Evaluatie 
Zorgen voor een evenwichtige evaluatie van alle domeinen binnen het leergebied Frans. 
Afspraken maken en procedures opstellen voor evaluatie van de eindtermen en leerplandoelen voor 
het leergebied Frans.  
Afspraken maken en procedures opstellen voor een evenwichtige, transparante rapportering van het 
leergebied Frans (harde en zachte evaluatie, beheersingsniveau en vorderingen of leerwinst aangeven) 
voor de leerlingen, de ouders en externen. 
 
De reacties van GO! Pedagogische begeleidingsdienst en lerarenopleiders sluiten aan bij de elementen 
die de inspectie aankaart. Vanuit de lerarenopleiding vraagt men om een doordacht beleid te voeren 
rond het vroeger starten met Frans. Het is belangrijk dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. 
De Pedagogische begeleidingsdienst plaatst een kanttekening bij de keuze voor het geven van de 
lessen Frans door de klasleraar. Kiezen voor een andere leraar moet, indien wenselijk, mogelijk zijn 
en speelt in op het feit dat jonge kinderen het spreken van een vreemde taal makkelijker aan een 
persoon of een situatie koppelen. 
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Een leerkracht sluit zich hierbij aan: het is onmogelijk om op alle vlakken een specialist te zijn. Een 
andere leerkracht wijst op het belang van onderlinge afstemming op didactisch-pedagogisch vlak. 
 
 
Wat is er eerst nodig? 
 
Vraag 14 
Welke acties zijn volgens u het meest belangrijk en dringend om de resultaten te verbeteren? 
De GO! Pedagogische begeleidingsdienst ziet een rol weggelegd voor de overheid in verband met de 
communicatie van de nieuwe eindtermen naar het publiek. Stellen dat de eindtermen zijn ‘verzwaard’ 
en dat de lat voor schrijven hoger wordt gelegd is wat kort door de bocht. In de realiteit van vele 
scholen wordt juist veel te veel aandacht besteed aan schrijven, dit ten koste van de andere 
vaardigheden. Het is belangrijk om duidelijk te maken dat de nieuwe eindtermen de lat hoger leggen 
wat betreft het beheersen van communicatieve vaardigheden en zorgen voor een duidelijke 
afbakening van (lexicale en grammaticale) structuren. De GO! Pedagogische begeleidingsdienst vindt 
het belangrijk om in de communicatie naar aanleiding van de nieuwe eindtermen en leerplannen 
steeds beide niveaus (basisonderwijs en eerste graad secundair) aan te spreken en gaat hierin het 
voorbeeld geven. 
Deskundigheidsontwikkeling en ontwikkelen van gepaste leermiddelen wordt aangekaart door zowel 
inspectie, lerarenopleiding als GO! Pedagogische begeleidingsdienst. De taalvaardigheid Frans van de 
studenten in de lerarenopleiding verhogen via stages en uitwisselingen, het vastleggen van een 
minimumniveau Frans om te slagen, het mogelijk maken van specialisatie zijn enkele hefbomen. 
De taalkennis bijwerken en de didactische aanpak verbeteren worden ook door de leraren aangehaald 
als meest dringende acties. Verder is er nog de vraag naar praktisch uitgewerkt communicatief 
lesmateriaal. 
 
 
Wat kan u/uw organisatie zelf doen? 
 
Vraag 15 
Welke acties kan u zelf ondernemen om mee te werken aan een verbetering van de resultaten? 
Tijdens de doorlichtingen van het schooljaar 2009-2010 wordt het talenbeleid van een school steeds 
meegenomen. Hierbij kan de inspectie expliciet nagaan in welke mate een school werk maakt van een 
talenbeleid dat afgestemd is op haar specificiteit en aanbevelingen formuleren voor functioneel 
communicatief onderwijs in het Frans. Binnen het kader van de gedifferentieerde doorlichtingen kan 
Frans vaker of verplicht in de focus geplaatst worden. 
De GO! Pedagogische begeleidingsdienst ziet voor zich een rol weggelegd bij de invoering van de 
nieuwe eindtermen. De gezamenlijke informatierondes voor leraars basisonderwijs samen met leraars 
eerste graad secundair onderwijs starten in de tweede helft van volgend schooljaar. De twee daarop 
volgende schooljaren zullen er initiatieven genomen worden om het leerplan concreter te 
implementeren. 
Zowat alle lerarenopleidingen in Vlaanderen screenen de taalvaardigheid van de beginnende studenten 
lerarenopleiding lager onderwijs (project van School of Education waarvan KHLeuven de penvoerende 
instelling is). 
Taalkennis bijwerken en didactische aanpak verbeteren zien de leraren als hun belangrijkste opdracht. 
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DEEL III: ELEMENTEN VOOR HET DEBAT 

Hoe leraren professionaliseren? 
I Als de leraar lager onderwijs Frans geeft kan hij de taallessen afstemmen op items die in andere 

vakken aan bod komen (vakoverschrijdend/projectmatig werken). Tegelijkertijd is er misschien de 
verleiding om Frans te laten vallen ten gunste van andere vakken of activiteiten. 

 
II Goed lesmateriaal met ondersteuning van audiovisuele media is van kapitaal belang. Worden 

leraren opgeleid om hier selectief en doelgericht mee om te gaan? 
 
III Frans spreken met de juiste intonatie en het juiste accent is ook al in de basisschool aan de orde. 
 
IV Studenten in de lerarenopleiding verplichten om stage te lopen in een Franstalig gebied zou zeker 

de taalvaardigheid van de toekomstige leraren lager onderwijs ten goede komen.  
 
Hoe kinderen en jongeren motiveren voor het leren van een vreemde taal? 
V Kinderen starten enthousiast met Frans. Daarna gaat het vaak bergaf met hun motivatie. Wat 

kunnen we hieraan doen? 
 
VI Een taal leren wordt maar als zinvol ervaren als je contact hebt met native speakers. Daarom zijn 

uitwisselingen zo motiverend voor leraren en leerlingen. 
 
Wanneer en hoe beginnen met welke taal? 
VII Vroeg beginnen…  
 Maar hoe? En wie is daartoe opgeleid? 
 Kan een module ‘Vroegvreemdetaalonderricht’ in de lerarenopleiding soelaas bieden? 
 En hoe bewaak je de consecutiviteit (de aansluiting met formeel Frans in de derde graad)? 
 
VIII Meertalig onderwijs… CLIL… immersie 
 Met de regelmaat van een klok gaan stemmen op om al in het basisonderwijs met één van deze 

onderwijsvormen te starten. Is het onderwijs Frans in Vlaanderen hiermee gebaat? 
 
IX Het leren van een taal is als het kopen van een telefoon: des te meer mensen het doen, des te 

groter de baat voor jou om niet achter te blijven. Door een taal te leren word je immers deel van 
een netwerk. De gebruikswaarde van een taal neemt toe met de omvang van de taalgroep. Toch 
spelen factoren als handelsrelaties, nabijheid, jobpotentieel en politieke constellatie ook een rol. 
Hoe kan/moet Vlaanderen zich op dit vlak positioneren? 
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