
Projectplan Implementatie Kennisbasis Frans (VLoF / Expertisecentrum MVT) 
Leesvaardigheid C1 
 
Achtergrond van het project 

De Kennisbasis voor Frans is vorig jaar gelegitimeerd. Binnen de opleidingen is 
enthousiast gewerkt aan de implementatie van de kennisbasis in het curriculum. De 
snelheden waarmee de opleidingen dat doen variëren, maar feit is dat de 
Kennisbasis leeft. De eerste toetsen in de vorm van een pretest zijn inmiddels ook 
geweest. De resultaten daarvan zijn bemoedigend te noemen.  
In de Kennisbasis Frans worden verschillende minimum eindniveaus voor de 
vaardigheden aangegeven: B2 (schrijfvaardigheid), tussen B2 en C1 
(luistervaardigheid / spreek- en gespreksvaardigheid) en C1 (leesvaardigheid). 
Veel instellingen meten dit niveau door middel van DELF (B2) en DALF (C1) 
toetsen. Deze examens worden landelijk gecoördineerd door de FNA, de Frans-
Nederlandse Academie. Het probleem is dat het niet mogelijk om is om op hetzelfde 
moment voor twee verschillende eindniveaus de DELF-DALF toetsing af te leggen. 
Studenten zouden dan twee keer aan de toetsing moeten deelnemen, wat financieel 
zeer ongunstig is (twee keer inschrijfkosten) en bovendien studiebelemmerend 
werkt (de toetsing is slechts 1 keer per jaar, eind mei). 
Een mogelijke oplossing zou zijn om alle studenten de DELF B2 toets te laten 
maken voor alle vaardigheden, en daarnaast speciaal toetsmateriaal te ontwikkelen 
voor de verschillende vaardigheden op C1-niveau (behalve voor schrijfvaardigheid).  
Dit was in eerste instantie het plan van het VLoF (Vereniging van Lerarenopleiders 
Frans). Maar er bestaan aanwijzingen dat C1 niet voor alle studenten haalbaar is, 
terwijl er ook een groep studenten bestaat die de DALF-toets wél haalt. De vraag 
die dan ontstaat is: onder welke voorwaarden kan het niveau C1 voor studenten 
worden gerealiseerd?  Met andere woorden: welke studenten halen het C1 niveau 
wel en welke niet? Het bestuur stelt dus voor het oorspronkelijk plan - ontwikkeling 
van toetsmateriaal - aan te passen en te vervangen door een onderzoek naar de 
bevorderende en belemmerende factoren. Dat we hierbij in eerste instantie voor 
Leesvaardigheid kiezen wordt ingegeven door het feit dat dit de enige vaardigheid 
is waarvoor in de Kennisbasis het beheersingsniveau C1 geldt. 
 
Doel van het project 

Het doel van het project is een beschrijving te geven van de groep studenten die 
voldoen aan de voorwaarden om het in de Kennisbasis Frans beoogde eindniveau 
voor Leesvaardigheid, C1, te halen. Daarnaast willen we onderzoeken aan welke 
voorwaarden trainings- en toetsmaterialen Leesvaardigheid moeten voldoen zodat 
een zo groot mogelijke groep studenten een reële kans maakt het C1 niveau te 
halen. 
 
 



Activiteitenplan 
 

Wat Wanneer Wie 

1) opstellen schriftelijke vragenlijst 
die uitgezet gaat worden onder 

studenten van 

lerarenopleidingen die het DALF 

C1 niveau gehaald hebben 

2) vragenlijst rondsturen voor 
feedback 

3) opstellen format met punten 

voor vraaggesprek met collega 

van andere instellingen (met als 

doel een inventarisatie te maken 

van het trainings- en 

toetsprogramma leesvaardigheid 

bij alle lerarenopleidingen) 

 

september 2011 

 

projectgroep 

feedback geven op vragenlijst 

studenten 

oktober 2011 klankbordgroep 

1) feedback verwerken en 
vragenlijst verspreiden  

2) afspraken maken met collega’s 

van andere instellingen voor 

vraaggesprek en inventarisatie 

3) vraaggesprekken met collega’s 

houden (via een persoonlijk 

bezoek of telefonisch) 

4) toetsmateriaal (toetsmatrijzen, 

voorbeelden van 

leesvaardigheidstoetsen) op C1 

niveau verzamelen en aan 

elkaar via Dropbox beschikbaar 

stellen 

 

oktober 2011 projectgroep 

 

projectgroep en 

klankbordgroep 

 

projectgroep en 

klankbordgroep 

 

projectgroep en 

klankbordgroep 

 



1) vragenlijst door studenten van 
alle instellingen laten invullen 

2) ingevulde vragenlijsten 
terugsturen aan projectgroep  

november-

december 2011 

klankbordgroep en 

projectgroep 

1) analyse ingevulde vragenlijsten 

2) opstellen samenvatting 
resultaten vragenlijsten 

 
3) analyse resultaten 

vraaggesprekken en 

inventarisatie 

4) opstellen samenvatting 

resultaten vraaggesprekken en 

inventarisatie 

januari –februari 

2012 

projectgroep 

eerste versie rapport opstellen, 

bestaande uit  

− samenvatting resultaten 

vragenlijsten, inventarisatie 

leesvaardigheidstoetsen en –

curriculum 

− definitie huidige groep studenten 

die C1 halen; definitie 

voorwaarden waaraan 

curriculum en trainings- en 

toetsmaterialen leesvaardigheid 

moeten voldoen zodat een zo 

groot mogelijke groep studenten 

een reële kans maakt het C1 

niveau te halen 

− Bijlagen: voorbeelden van 

toetsmatrijzen en toetsen 

 projectgroep 

eerste versie rapport presenteren 

op voorjaarsconferentie VLOF 

april projectgroep 

feedback op rapport geven april-mei klankbordgroep 



1) feedback verwerken 

2) definitieve versie rapport 
opstellen 

mei - augustus projectgroep 

 
  
 
 
 
Beoogd product 
Het product zal bestaan uit drie delen: 
 

• deel 1: Verslag van de resultaten vragenlijst / panelgesprek opleiders 
 

• deel 2:  
 

Definitie van voorwaarden om het in de Kennisbasis Frans beoogde 
eindniveau voor Leesvaardigheid, C1 te halen en beschrijving van de groep 
studenten die voldoen aan de voorwaarden.  
 
Definitie van voorwaarden waaraan curriculum en trainings- en 
toetsmaterialen Leesvaardigheid moeten voldoen zodat een zo groot 
mogelijke groep studenten een reële kans maakt het C1 niveau te halen. 
 

• deel 3: Voorbeelden van een toetsmatrijs en van DALF C1-toetsen 
 
Betrokken personen en taakverdeling 
Projectgroep 
Eric Kok (Hogeschool Windesheim): projectleider 
Frans le Carré (FLOT) : projectgroeplid 
Christine Vidon (NHL): projectgroeplid 
 
Klankbordgroep 
Zineb Lekbir (HvA) 
Florence Gaillard (HU) 
Sonja Heebing (HU) 
Nakry Im (HRO) 
 
 
 



Budget 
Het project heeft een budget van 12.500 euro, zo verdeeld 
Projectleider: 500 euro (10 uur) voorbereiding voor schrijven projectplan 

1000 euro (20 uur) projectmanagement 
2500 euro (50 uur) uitvoering 

 
Uitvoerder 1:  2500 euro (50 uur) uitvoering 
Uitvoerder 2:   2500 euro (50 uur) uitvoering 
 
5 leden klankbordgroep: 3500 euro, oftewel 700 euro (14 uur) per persoon 
 
Planning 

Van 1 september 2011 t/m 1 september 2012 
 

 


