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1. Inleiding 
 

1.1. Achtergrond1  

In het kader van de Kwaliteitsagenda Krachtig Meesterschap van staatssecretaris Van Bijsterveldt 

heeft de HBO-raad het project Werken aan Kwaliteit opgezet met als doel het beschrijven van een 

gezamenlijke kennisbasis voor de lerarenopleidingen. In de eerste fase van dit project, die eind 2009 

is afgerond, zijn 20 kennisbases (voor zowel Pabo als tweedegraads lerarenopleidingen) opgesteld. 

Vanaf 2010 is de tweede fase van het project gestart, waarin nog een aantal kennisbases zijn 

ontwikkeld alsmede een groot aantal kennistoetsen. Voor het deelproject “Werken aan kwaliteit fase II” 

heeft in februari 2011 de tweede ronde pretests plaatsgevonden met in dit deelproject ontwikkelde 

toetsen.  

Tijdens de ontwikkeling van toetsvragen voor de toetsen civilisation is gebleken dat opleidingen 

andere accenten leggen in het curriculum, mede door de specialismen van de aanwezige opleiders: 

op de ene instelling wordt meer aandacht aan cultuur besteed, op de andere instelling meer aandacht 

aan geschiedenis. Daarom is het moeilijk om een toets te ontwikkelen die recht doet aan wat de 

studenten van alle opleidingen hebben geleerd. De pretest van de toetsvragen heeft in januari-februari 

2011 plaatsgevonden: de resultaten bieden waarschijnlijk ook inzicht in welke van de tien domeinen 

van civilisation bij welke opleidingen over- of onderbelicht zijn. De beschrijving van deze domeinen in 

de Kennisbasis is te summier, er is behoefte aan preciezere informatie over de opleidingscurricula op 

dit gebied, om vervolgens de kernelementen te bepalen die voor iedereen moeten gelden en die ook 

in de toetsen terug moeten komen. 

 

Het project werd oorspronkelijk niet los gezien van de informatie die na de pre-test beschikbaar was: 

vragen die bijvoorbeeld door studenten van één opleiding goed zijn beantwoord, en door studenten 

van andere opleidingen niet, kunnen leiden tot aanpassingen in het curriculum maar ook tot 

aanpassing in de vragen (wellicht te specialistisch). Na overleg met Arnoud van Leuven van de 

HBOraad en de projectleider Alessandra Corda is besloten om het gedeelte ‘analyse pretest 

resultaten’ uit het project te schrappen. Alleen de redactie, de vakcommissie, de kwaliteitscommissie 

en het Raad van Advies, die allemaal voor geheimhouding hebben moeten tekenen, hebben toegang 

                                                            

1Rapportage toetsanalyse pretests februari 2011 ‘Werken aan Kwaliteit’ deel 2 
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tot de toetsitems. Wat de analyseresultaten betreft, krijgen de instellingen alleen hun eigen scores en 

de landelijke gemiddelden te zien en niet de scores van andere instellingen.  

 

1.2. Doelen  

Het doel van dit project is om de transparantie en de uniformiteit in de curricula civilisation te 

bevorderen, en de implementatie van de Kennisbasis op dit gebied verder te ondersteunen.  

Wat wordt er gedaan in de cursussen civilisation? Over welke doeltaallanden kunnen in de landelijke 

toets vragen gesteld worden? Welke actuele en culturele verschijnselen, welke geografische en 

historische kennis mogen bevraagd worden? De antwoorden op deze en vergelijkbare vragen zullen 

uiteindelijk tot een begrippenlijst of canon leiden die voor de toetsredactie sturend is bij het 

ontwikkelen van vragen, voor de opleiding een handvat is voor de inrichting van het curriculum en tot 

slot voor de student transparant is.  

 
1.3. Werkwijze  

Civilisation komt vanzelfsprekend aan de orde in de colleges taalvaardigheid en literatuur, maar om de 

inventarisatie gericht uit te voeren worden in dit project alleen de colleges die expliciet aan civilisation 

worden besteed onderzocht. Er wordt eerst een format ontwikkeld voor de beschrijving van deze 

colleges. Iedere instelling wordt vervolgens gevraagd om een beschrijving van de colleges in dat 

format, een exemplaar van een eindtoets en lesmateriaal (syllabi, PowerPoint, bronnen etc.) te 

leveren.  

Op basis van deze informatie verzameld in dropbox.nl (France, Civi) heeft de projectgroep per domein 

van civilisation vervolgens in kaart gebracht hoe de stof wordt aangeboden en getoetst in de 

verschillende instellingen. Op deze manier ontstaat een precieze beschrijving van de kernelementen 

in de huidige situatie, en krijgen de opleidingen een instrument voor 'fine-tuning' dat verder houvast 

biedt bij eventuele aanpassingen aan het curriculum.  

Belangrijke voorwaarden voor uitvoering van dit project was de bereidheid om materiaal (eindtoetsen 

en lesmateriaal) met anderen te delen. Een beschrijving van de inhoud van de colleges is namelijk 

niet genoeg om een beeld te krijgen van hoe precies de onderwerpen worden aangeboden en 

bevraagd. 

 

1.4   Deelnemers van het project 

Kartrekker en uitvoerders:  

Martine Bourgy (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen): m.bourgy@han.nl  

Jorien Radstake (Windesheim): jc.radstake@windesheim.nl 

Activiteiten van de uitvoerders: alle activiteiten worden bijgehouden in een logboek in Dropbox, zichtbaar 

voor alle deelnemers en voor de projectleider. 
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Klankbordgroep:  

Martine Thoraval (Hogeschool van Amsterdam), m.r.thoraval@hva.nl 

Frits Fischer (Hogeschool Utrecht), frits.fischer@hu.nl 

Guusje Groenen (InHolland),  guusje.groenen@inholland.nl 

Moira Haagsman (Hogeschool Rotterdam), m.a.haagsman‐pasman@hr.nl 

Inge Elferink (NHL Hogeschool), I.Elferink@iec.nhl.nl 

Dominique Thomaes (Fontys), d.thomaes@fontys.nl 

Activiteiten van de klankbordgroep: 

Voorbereiding bezoek uitvoerder, invullen format, verzamelen materiaal en gegevens: 4 uur 

Samenwerking met uitvoerder(s): 3 uur 

Een gezamenlijke bijeenkomst in april: 3 uur  

Feedback geven op verslag versie 1 en versie 2: 2 uur 

Afronding van het project: laatste bijeenkomst op 24 september 2012: 2 uur  

1.5 Planning activiteiten  

September 2011 - oktober 2011  

- werkwijze bespreken en verfijnen 

- fasering bespreken 

- technische ondersteuning organiseren: dropbox aanmaken en inrichten  

- verdeling van de taken, format ontwikkelen, bezoeken plannen 

- voorbereidingen bezoek instellingen 

November 2011 - februari 2012 

- bezoek aan de verschillende lerarenopleidingen· 

- materiaal klaarmaken en online beschikbaar stellen voor alle deelnemers 

Maart 2012 - april 2012 

- bijeenkomst organiseren met alle deelnemers van het project 

- eerste resultaten bespreken: hoe wordt civilisation op de instituten aangeboden? 

Juni 2012 - juli 2012 

- eerste versie verlag opleveren 

- feedback verzamelen en verwerken 

- laatste bijeenkomst organiseren 

Augustus 2012 - september 2012 

- feedback verzamelen en verwerken 

- tweede, definitieve versie opleveren 

 

1.6 Product 

-  rapport met samenvatting en analyse van de gegevens 

-  aanbevelingen 

-  selectie interessant materiaal en bronnen 

https://weboffice.han.nl/owa/redir.aspx?C=91c5400439914bb3ba7142f3b030c822&URL=mailto%3am.r.thoraval%40hva.nl
https://weboffice.han.nl/owa/redir.aspx?C=91c5400439914bb3ba7142f3b030c822&URL=mailto%3aguusje.groenen%40inholland.nl


2 Civilisation in de kennisbasis  
 

3. Socio-culturele 
kennis 

3.1 Kennis van land 
en samenleving 

 

 De student beschikt over kennis van belangrijke aspecten 
van het dagelijks leven in de voornaamste gebieden waar 
Frans gesproken wordt.  

 Hij is op de hoogte van actuele verschijnselen op het 
gebied van cultuur, politiek, economie, media en onderwijs. 

 Hij beschikt over kennis van de belangrijkste historische 
momenten van Frankrijk.  

 Geef enkele voorbeelden waaruit blijkt dat 
in Frankrijk hiërarchie een grotere rol 
speelt dan in Nederland. 

 Noem drie ministers die deel uitmaken van 
het huidige, Franse kabinet.  

 Geef enkele voorbeelden van de 
repercussies van de Franse Revolutie in 
het hedendaags Europa. 
 

 3.2 Geografie 

 

 De student beschikt over kennis van de belangrijkste 
geografische aspecten, inclusief topografie, van Frankrijk. 

 Met welke geometrische vorm vergelijkt 
men Frankrijk vaak? 

 3.3 Literatuur en 
cultuur 

 

 De student heeft kennis van de hoogtepunten uit de 
Franstalige letterkunde en van de belangrijkste literaire 
stromingen.  

 Hij kan zijn leeservaringen beschrijven en evalueren.  
 Hij kan de belangrijkste stijlfiguren herkennen en 

benoemen en heeft elementaire kennis van narratologie 
(verteltheorieën). 

 Hij bezit daarnaast ook enige kennis van andere 
hedendaagse Franstalige esthetische producten (muziek, 
film, theater, dans, strips, beeldende kunst, fotografie, 
videoclips, reclame) en kan deze in hun context plaatsen. 

 Uit welke periode dateert onderstaand 
gedicht (Heureux qui comme Ulysse)? 
Motiveer je antwoord. 

 Hoe vond je het boek L’eté meurtrier? 
Motiveer je antwoord. Zou je dit boek aan 
een van je vrienden aanbevelen? Licht je 
antwoord toe. 

 Wat is een métaphore, een euphémisme?  
 Wie is de verteller in Bonjour Tristesse? 

Wat voor soort verteller is dit? 
 Aan welk gedicht refereert deze reclame 

over het skigebied rondom Megève?  
 Welk gedeelte van het hiernavolgende 

gedicht (youtube clip van Ridan, Ulysse) 
is niet door Du Bellay geschreven? 
Motiveer je antwoord 
. 

 3.4 Intercultureel 
bewustzijn 

 De student beschikt over enige kennis van 
interpersoonlijke relaties en van waarden en normen 
aldaar.  

 Hij heeft kennis van en inzicht in de rol van verschillen bij 
communicatie tussen de Nederlands- en Franstalige 
culturen. 

 

 Leg uit wat wordt bedoeld met het 
begippenpaar être / paraître  

 Geef enkele verschillen aan tussen een 
Nederlands en een Frans 
telefoongesprek. 
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3 Civilisation op de instituten 
 
3.1 Organisatie in het curriculum per jaar 

Verschillende opleidingen zijn het curriculum aan het herzien met als doel o.a. de kennisbasis beter te implementeren. Het aantal ects en lesuren kan dus in 
2012-2013 al verschillen.  
Excursies naar Franstalige landen en een langer verblijf in een Franstalig land zijn meestal een verplicht deel van de opleiding. Deze reizen zijn wel genoemd 
in de tabel maar daar horen geen lesuren bij.  
Civilisation-elementen komen binnen het curriculum Frans veelvuldig aan de orde. In de tabel zijn uitsluitend de onderdelen aangegeven waarin civilisation 
expliciet wordt behandeld. Daarnaast speelt civilisation een grote rol bij de invulling van de colleges taalvaardigheid omdat het materiaal als uitgangspunt 
dient voor het oefenen van de 4 vaardigheden.  

Literatuur staat ook in de kennisbasis onder het domein 3: socio-culturele kennis. Wij hebben dit onderdeel uitgesloten van ons project omdat literatuur geen 
deel uitmaakt van de kennistoets. 

Jaar 1 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Totaal  

NHL 1 les x 7 weken Jongerencultuur  
 
2 lessen x 7 weken  

2 lessen x 7 weken  
 

Excursie voorbereiding 
Presentaties en programma maken 
2xlessen x 7 weken 

Excursie : uitvoering en verslag  
(1 week) 

9 cts = 35 lesuren +1 
week 

HvA 2 lessen x 7 weken 
Voyage à Paris (3 dagen) 

  Voyage en France  organisé par les 3e 
années (4 dagen) 

3 ects =14 lesuren? 

Inholland Nieuw: Culture française  5 ects 
(+ verslag van 3 culturele 
activiteiten in hun dossier 

Nieuw: Littérature et jeunes 
( 3 ects) 
 
Leergebied: intercultureel 
leren = (2 ects) 

Nieuw: Civilisation et francophonie 
(  3 ects)  
 

verslag van diverse culturele activiteiten 
 

13 ects = 11 lesuren 

HR  Projet Alliance Française : 
verslag van culturele 
activiteiten ; geen klassikale 
activiteiten 
2 ECTS 

(voortzetting projet Alliance 
Francaise) 
Projet Culture : voorbereiding van 
excursie Parijs, incl opdracht 
aldaar 

(Voortzetting Projet All Fr.) 
Projet Culture; presentaties 
6 ECTS  

2 + 6 ects = ca 24 
lesuren 

HU Séjour 1 – 1 week in Rouen 
(voltijd) 
 
La France Contemporaine 1.1 
Civilisation + littérature 
2 lessen x 7 weken 

La France Contemporaine 
1.2   Civilisation + littérature 
2 lessen x 7 weken 

  5 ects = 35 lesuren per 
module 
2 modules = 70 lesuren 
(voltijd) + week Rouen 
(voltijd) 
2 uur 20 min per 
module per week 
(deeltijd) 
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Fontys Histoire (à vol d’oiseau) 
1 les x 8 weken 
Excursie Lille (1 dag) 
Presse/ actualités 

Histoire à vol d’oiseau 
1 les x 8 weken 
 
Medias  

Paris 
1 les x 8 weken  
 
 

Géographie 
1 les x 8 weken  
Verblijf Parijs (3 dagen) 
- 

3 ects =32 lesuren 
 
3 ects 

Windesheim Civilisation 1 
4 lessen x 7 weken 

 Préparation séjour à Paris 
1 les x 7 weken  

 4 ects = 35 lesuren 

HAN 2 lessen x 7 weken  2 lessen x 7 weken 2 lessen x 7 weken 2 lessen x 7 weken 15 ects = 56 lesuren 
 

Jaar 2 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Totaal Ects en 
lesuren  

NHL Histoire de France 
Survol de toute l’histoire de 
France 
2x lessen x 7 weken 

Introduction à la 
Francophonie : DOMCOM, 
OIF, pays francophones, 
semaine de la francophonie 
en classe 
2 lessne x 7 weken 

 Excursie :  
Travail de recherche en video-opdracht 
(1 week) 

5ects = 28 lesuren + 1 
week 

HvA 2 lessen x 7 weken 
Voyage à Paris (3 dagen) 

  Voyage en France  organisé par les 3e 
années (4 dagen) 

3 ects =14 lesuren? 

Inholland  
 

Leergebied Europese film 
(als taal- en 
cultuurverschijnsel) 
2 ects 

Visite à Strasbourg/ Freiburg 
(les instituts européens, L’IUFM  
de Strasbourg,  

Module Didactique de la civilisation 
Ahv onderwijsmodel gekoppeld aan 
thema  binnen de Frankrijkkunde voor 
onderbouwklas (5ects) 
 
Deelvak Littérature (1 ects) 
De student doet verslag van 3 culturele 
activiteiten.  

8 ects = 6 lesuren 

HR Culture générale  Culture générale  
 

 3 ects = 32 lesuren 

HU Histoire, Arts, Littérature XVIe-
XIXe siècles  
Survol de toute l’histoire + 
littérature de France 
2 lessen x 7 weken 
 

2 lesuren x 7 weken = 2 ects Histoire, Arts, Littérature XXe-
XXIe siècles  
Survol histoire par thème + 
littérature liée au thème de 
civilisation. 
2 lessen x 7 weken 

Séjour en France 2 (voltijd 6-8 weken) 
 

5 ec = 35 lesuren per 
module 
2 modules = 70 lesuren 
(voltijd) 
2 uur 20 min per 
module per week 
(deeltijd) 

Fontys  4 lesuren x 8 weken  
 

Forum  (cc) 
 

Patrimoine culturel (20e) 
 
cc patrimoine (autonomie) 

Patrimoine culturel (20e) 
 
cc patrimoine (autonomie)  

4ects = 32? lesuren  

Windesheim Séjour à l’étranger  Séjour à l’étranger (14 
weken in totaal) 
Didactische vertaling in 
leerwerktaken. 

   15 ects – geen lesuren 

HAN  2 lesuren x 7 weken 
Verblijf 4 weken in Franstaligland 

 2 lesuren x 7 weken    15 ects = 28 lesuren 
 

 



Jaar 3 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Totaal Ects. 
Totaal lesuren  

NHL   Verblijf in Frankrijk  Verslag verblijf met didactische vertaling  
 

14 ects- geen lesuren 

HvA   Civilisation et didactique  6 ects  

Inholland  Civilisation /media (5 ects) 
De student schrijft een 
uitgebreid dossier waarin hij  
3 regio’s vanuit drie 
aandachtspunten verkend. 

Histoire (3 ects)  8 ects = 6 lesuren 

HR Culture littéraire 
Teksten in hun historische 
context 

Culture littéraire   5 ects: 32 lesuren 

HU  Civilisation : Recherche et 
didactique 
7 cours de 2 heures 

  5 ects = 35 lesuren 
(voltijd) 
2 uur 20 min per week 
(deeltijd) 

Fontys Culture et Littérature de la France 
à travers ses régions 
 

 Culture et Littérature de la 
France à travers ses 
régions 
 

Culture et Littérature de la France 
à travers ses régions 
 

Culture et Littérature de la France à 
travers ses régions 
 

3ects? 

Windesheim Civilisation 2  
7 weken  x 3 lesuren 

   3 ects = 21 lesuren 

HAN   Minor in Frankrijk Minor in Frankrijk  

 

Jaar 4 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Totaal Ects en 
lesuren  

HL      

HvA      

Inholland .Littérature (5 ects)    5ects= 3 lesuren 

HR      

HU      

Fontys      

Windesheim      

HAN      
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3.2  Inhoud curriculum civilisation 

Bij alle hogescholen gaat het natuurlijk om dezelfde inhoud die in grote lijnen beschreven is in de 
Kennisbasis Frans. Alle hogescholen geven ook aan dat veel civilisation onderwerpen 
vanzelfsprekend ook terugkomen in de taalvaardigheidsmodules en in de literatuurmodules.  

Domein 3.1 Kennis van land en samenleving en 3.2 Geografie worden in bijna alle hogescholen 
samengenomen. De meeste hogescholen maken vervolgens een onderscheid tussen de geschiedenis 
van Frankrijk en de andere aspecten van Kennis van land en samenleving en geografie. 

Alle hogescholen beginnen in jaar 1. Op de meeste hogescholen zijn er lessen waar de basiskennis 
van de geografie en het dagelijks leven in Frankrijk wordt onderwezen en getoetst door middel van 
kennistoetsen, dossiers en presentaties. Iedere hogeschool heeft daarbij zijn eigen accenten. Zo 
begint de NHL met een module ‘jongerencultuur’ om aan te sluiten bij de cultuur van de studenten. 
InHolland heeft in jaar 1 geen lessen civilisation maar de student moet een aantal culturele activiteiten 
ondernemen en daar verslag van doen.  

Vaak worden deze lessen ook gekoppeld aan een reis naar Parijs of een andere Franse stad. 

In jaar 2,3 of 4 komt de geschiedenis van Frankrijk aan bod. Ook hier zijn op de meeste hogescholen 
weer lessen waarbij de behandelde kennis wordt getoetst met kennistoetsen, dossiers en 
presentaties. Fontys Hogeschool behandelt de geschiedenis van Frankrijk in jaar drie met als 
uitgangspunt de regio’s. Bij InHolland kan de student kiezen uit een aantal onderwerpen die hij 
presenteert en waarover hij schrijfproducten maakt. 

Bij alle hogescholen speelt de actualiteit een grote rol in de taalvaardigheids- en civilisationlessen. 
Esthetische producten zoals videoclips, reclame-uitingen, films etc. worden bekeken en geanalyseerd. 

Domein 3.4 Intercultureel bewustzijn komt aan bod tijdens de lessen en bij de voorbereiding van en 
tijdens bezoeken aan Frankrijk. Dit aspect komt niet zozeer terug in de kennistoetsen maar meer in 
presentaties en schrijfproducten en dossier.  

 

3.3  Literatuurlijst civilisation op de instituten 

De meest gebruikte boeken staan bovenaan, vervolgens staan ze op alfabetische volgorde van 
auteur. Tussen haakjes de Hogescholen die het boek gebruiken (IH= InHolland, HvA=Hogeschool van 
Amsterdam, HU= Hogeschool Utrecht, F= Fontys Tilburg, HAN = Hogeschool Arnhem-Nijmegen, 
NHL=Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, HR= Hogeschool Rotterdam, W= Hogeschool 
Windesheim Zwolle) 

Roesch, R., Rolle-Harold, R., (2008). La France au quotidien, Grenoble: PUG (HU, F, HvA, HR, 
HAN) 

Steele, R., (2004), Civilisation progressive du français, Niveau intermédiaire. Paris : Clé 
international.  (W, NHL, IH) 

 

Bély, L.,(2006). Histoire de France. Paris : Éditions Gisserot.(F) 

Boissinot, P., Bossuat M-C., Facon P., Pernot F.(2009) L’histoire de France, Paris : Fleurus 
(Collection encyclopédie junior) (HAN)  

Hoffmann E., (2009), Interculturele gespreksvoering, Houten: Bohn Stafleu van Loghum (IH) 
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Julaud, J.-J., (2004), L’histoire de France pour les nuls. Paris : éditions First ( W) 

Labrune G., (2010) La géographie de la France. Paris : Nathan (F) 

Labrune, G., Toutain, P., (2007), L’histoire de France. Paris : Nathan (Repères pratiques) (NHL, HU) 

La France, (2002) Vichy : AEDIS (Collection : Petit Guide) (F) 

Mauchamp N.,(2005), La France de toujours, Civilisation. Paris : Clé international (W) 

Meyer D.C.,(2010) Clés pour la France en 80 icônes culturelles. Paris : Hachette (IH) 

Noutchié Njiké J., (2003), Civilisation progressive de la francophonie, niveau intermédiaire. 
Paris : Clé International. (NHL) 

 

3.4 Toetsen en producten  
 

Alle hogescholen (behalve InHolland) gebruiken één of meerdere kennistoetsen om de kennis op het 
gebied van de geschiedenis, geografie en kennis van land en cultuur te toetsen. Deze toetsen 
bevatten MC-vragen en/of open vragen. De vragen zijn grotendeels vergelijkbaar. Hier en daar komt 
natuurlijk wel het accent dat de eigen hogeschool legt naar voren. De toetsen zijn in het Frans gesteld 
(Fontys jaar 1 geschiedenis in het Nederlands). De toetsstof verschilt wel: de ene hogeschool toetst 
één keer alle civilisation en één keer alle geschiedenis en een andere verdeelt de stof in meerdere 
kleinere toetsen. 
Daarnaast wordt veelvuldig de presentatie als toetsvorm gebruikt. Deze vorm is natuurlijk heel 
geschikt voor dit vak. De studenten hebben daarbij keuzevrijheid bij het bepalen van de onderwerpen. 
Deze presentaties hebben soms ook een ICT-component of een product op papier (bijv. een affiche). 
Schrijfproducten en dossiers met verslagen van bijvoorbeeld culturele activiteiten vormen een derde 
veel gebruikte toetsvorm. 

 
 

3.5 Het didactiseren van het civilisationmateriaal. 
 

De meeste hogescholen richten de civilisation lessen zo in dat ze als voorbeeld kunnen dienen voor 
hoe de aanstaande docenten civilisation in hun lessen zouden kunnen aanbieden. Studenten moeten 
bijvoorbeeld (delen van) lessen over civilisation ontwerpen, leerwerktaken maken, presentaties, 
posters maken, ze ontwikkelen theater in de klas etc. 
 



4. Resultaten  
 

4.1 Consensus over de lijst ‘culture’ - Voorstel voor onderwerpen ten behoeve van de Kennisbasistoets Frans. 
Onderstaande bladzijdes zijn een basis, maar een instituut kan ook ander materiaal gebruiken waar dezelfde thema’s aan bod komen en daarnaast 
nog zijn eigen accenten leggen. Dit wil zeggen dat er geen heel gedetailleerde vragen gesteld kunnen worden over een specifieke bladzijde. 

Onderwerp 
 

Civilisation progressive 
du français 

La France au 
quotidien. 

Clés pour la France 
en 80 icones 
culturelles 

1 La Géographie: 
 L’hexagone, les emblèmes nationaux : le coq gaulois, la Marseillaise  
 Les régions et leurs capitales : les 20 villes les plus importantes 
 Les montagnes (Alpes, Pyrénées, Massif Central, Jura) 
 Les pays frontaliers 
 Les cinq fleuves (Seine, Loire, Garonne, Rhin, Rhône) 
 Le climat 
 Paris, les quartiers,  les arrondissements, les gares, rive droite/rive gauche ; Pari s# 

province 
 Les monuments les plus importants (le Louvre, La Tour Eiffel, le Centre Pompidou, Notre 

Dame de Paris, Le Sacré Cœur, Les Invalides, l’Arche de la Défense, l’Arc de triomphe, la 
colonne Bastille ) 

 
p 8 
 
 
p 8 
p 8 
 
p 10 
p 37 
p 36-37 

 
Chapitre 1  la France 
 

 

2 L’Éducation 
 La maternelle, l’école primaire laïque, gratuite et obligatoire ; la laïcité à la française, la 

rentrée 
 Le collège, Le brevet du collège 
 le lycée professionnel, le lycée général, le bac 
 L’université 
 Les grandes écoles 
 Quelques sigles caractéristiques du système scolaire: CP, CE1, CE2…la 6ème , la 

terminale… ZEP, IUT, BTS, IUFM, CAPES et le nom de quelques grandes écoles 

 
p 112-113 
 
 

Chapitre 11 et 12  
L’école et l’enseignement 
supérieur 

 

3 Les institutions politiques 
 La république, symbole Marianne 
 Le gouvernement, l’assemblée nationale, le sénat et le nom des bâtiments parisiens 

correspondant.  
 Le président, l’Elysée 
 Les élections 
 Les partis politiques les plus importants : l’UMP, le PS, le PC, Les Verts, le FN et leurs 

leaders  
 Découpage administratif : régions, départements, communes, les maires. 

 
p 56 
p 56 
p 56 
 
p 58 
 
 

p 6 Chapitre 1 la France 
Il n’y a pas d’informations 
sur les institutions 
politiques 
 
 
 
 
p 8 
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4 Les médias 
 Les journaux principaux: Le monde, le Figaro, l’Equipe 
 Les magazines et revues: L’express, Le nouvel observateur, l’Equipe 
 La télé :  TF1, France 2, France 3, 5, Arte, Canal+ 
 La radio : France Inter, France Culture, France Musique 

p 138-139 
 

Chapitre 7 les medias  

5 La gastronomie 
 Les vins , AOC 
 Les fromages 
 La cuisine au beurre, la cuisine à l’huile 
  Les habitudes alimentaires et leur évolution, les restos du cœur, la malbouffe 
  La carte gastronomique des régions 
 Habitudes alimentaires liées aux calendrier, repas de réveillon, les noms des repas  

p 164-165 
 
 
p 160-161 

Chapitre 4 la table  

6 La vie quotidienne (, l’habitat, le sport, les loisirs, etc.) 
 La vie en famille : le mariage, le pacs, 
 la santé : La sécurité sociale, le médecin généraliste, médecin référent, la SECU, carte 

vitale, CHU. CHR 
 L’habitat Les HLM, la colocation, APL 
 Le sport et les loisirs : voca du sport et des loisirs, quelques manifestations sportives et 

culturelles : Roland Garros, le tour de France, le festival de Cannes,  
 les vacances : les congés payés 
 le calendrier : les principales fêtes, jours, fêtes civiles, fêtes religieuses, symboles 

associés à chaque fête, les ponts, les événements inscrits dans le calendrier : fête de la 
musique, les prix littéraires 

 
p 104-105 
p 172 
p 154 
p 140 
p 134, 142-144 
 
 
 
 
p 130 

Chapitre 3 la famille 
Chapitre 5 la santé 
Chapitre 9 l’habitat 
Chapitre 6 les loisirs et 
les vacances 
Chapitre 2 le calendrier 

 

7 Religions et Laïcité  
 le catholicisme, l’islam, le protestantisme, le judaïsme. 

 
p 176 

 
p18  

 

8 La vie économique (Le travail, les transports, l’argent, etc.) 
 Le travail : les ouvriers, les employés, les fonctionnaires,  

2 ou 3 syndicats : vocabulaire grève, convention collective, manifestation, défilé, SMIC,  
 Les transports : le SNCF, Le RER, les TGV, le métro (RATP) 
 L’argent : Le SMIC, le RMI, la TVA, les allocations familiales, RSA, Pôle emploi 

 
 
p 116 
p 118 
p 166 

Chapitre 13 le travail 
 
Chapitre 10 les 
déplacements 
Chapitre 8 l’argent 

 

9 La France d’outre-mer/ la Francophonie  
 Les différents pays où le français est la langue maternelle ou officielle.  

 Les DOM-ROM, les POM 

p 78 Chapitre 1 La France  

10 Histoire     
11 Productions esthétiques (XXe et XIe siècle) 

 La chanson 
 

 Icones culturelles 

 
p 132 
 
 

  
 
 
Tout le livre 

We hebben hier lang over nagedacht en lang aan gewerkt. We realiseren ons dat de onderwerpen een nadere uitwerking nodig hebben. Toch moet 
het materiaal in eerste instantie afgebakend worden. De resultaten van de kennisbasistoets zullen waarschijnlijk een verdere afbakening nodig 
maken. Tot dan wachten we af. 



4.2  Consensus over de lijst ‘histoire’ - Voorstel voor onderwerpen ten behoeve van de Kennisbasistoets Frans 

Onderwerpen Bronnenboek 1  
 

Bronnenboek 2 

1. Préhistoire: 
Les grottes de Lascaux 
Les Celtes : Vercingétorix, César, la civilisation 
Gallo-romaine 

  

2. Moyen âge 
Les Francs 
Charlemagne 
Le féodalisme : le vassal, le suzerain, le fief 
Guillaume le Conquérant : 1066, la bataille de 
Hastings  
L’église, les cathédrales 
Le clergé, la noblesse, le tiers état, la bourgeoisie 
La guerre de 100 ans, Jeanne d’Arc 

  

3. La Renaissance 
François Ier, les châteaux de la Loire 
L’édit de Nantes 

  

4. XVIIe siècle 
Louis XIV, l’absolutisme, Versailles. 

  

5. XVIIIe siècle 
La Révolution Française, la Bastille, la république, 
la terreur, Robespierre 
Napoléon 

  

6. XIXe siècle 
L’industrialisation 
La Commune 
Les lois de Jules Ferry 

  

7. XXe siècle 
La grande guerre, la guerre des tranchées 
Le Front populaire 
La deuxième guerre mondiale, Vichy, la ligne de 
démarcation, Pétain, De Gaulle 
La guerre d’Algérie 
Mai ‘68 
Les présidents depuis de Gaulle. 
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Alle opleidingen zijn het erover eens dat er geen gedetailleerde kennis gevraagd kan worden. 
Het gaat om een overzicht van de grote lijnen van de Franse geschiedenis en een basiskennis 
van historische personen en gebeurtenissen. Daarnaast kan iedere hogeschool zijn eigen 
accenten leggen. We zijn het op dit moment nog niet eens over gezamenlijke bronnenboeken die 
een toets commissie zou kunnen gebruiken als basis voor toetsitems over de stof ‘histoire’. De 
meeste boeken zijn te gedetailleerd. Aan de hand van bovenstaande lijst is het lastig om de 
bladzijden van die boeken aan te geven.  
 
4.3 Consensus bronnen voor de toetsitems 

Voor de civilisation stellen wij  de volgende literatuurlijst voor als bron voor het ontwikkelen van 
toetsitems.  

Roesch, R., Rolle-Harold, R., (2008). La France au quotidien. Grenoble: PUG 
Steele, R., (2004), Civilisation progressive du français, Niveau intermédiaire. Paris : Clé 
international.  
Meyer D.C.,(2010) Clés pour la France en 80 icônes culturelles. Paris : Hachette  

Histoire de France : we hebben nog geen overeenstemming kunnen bereiken voor een gezamenlijk 
bronnenboek voor de toetscommissie. 
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4.4  Herformulering kennisbasis civilisation 

3. Socio-culturele 
kennis 

3.1 Kennis van land 
en samenleving 

 

 De student beschikt over kennis van belangrijke aspecten van het 
dagelijks leven in de voornaamste gebieden waar Frans 
gesproken wordt.  

 Hij is op de hoogte van actuele verschijnselen op het gebied van 
cultuur, politiek, economie, media en onderwijs. 

 Hij bezit daarnaast ook enige kennis van andere hedendaagse 
Franstalige esthetische producten (muziek, film, theater, dans, 
strips, beeldende kunst, fotografie, videoclips, reclame) en kan 
deze in hun context plaatsen. 

 Noem 1 minister die deel uitmaakt van het 
huidige, Franse kabinet. 

 Noem een bekende Franse sporter van nu. 
 Wat is un PACS? 

 

 3.2 Geografie 

 

 De student beschikt over kennis van de belangrijkste geografische 
aspecten, inclusief topografie, van Frankrijk. 

 Met welke geometrische vorm vergelijkt men 
Frankrijk vaak? 

 Noem 3 landen buiten Frankrijk waar Frans 
wordt gesproken als voertaal. 

 3.3 Geschiedenis  Hij beschikt over kennis van de belangrijkste historische 
momenten van Frankrijk. 

 Wat is Le siècle des Lumières? 
 Wie was Le roi soleil ? 
 Geef enkele voorbeelden van de repercussies 

van de Franse Revolutie in het hedendaags 
Europa 

  

 3.4 Literatuur  

 

 De student heeft kennis van de hoogtepunten uit de Franstalige 
letterkunde en van de belangrijkste literaire stromingen.  

 Hij kan zijn leeservaringen beschrijven en evalueren.  
 Hij kan de belangrijkste stijlfiguren herkennen en benoemen en 

heeft elementaire kennis van narratologie (verteltheorieën). 
 

 Uit welke periode dateert onderstaand gedicht 
(Heureux qui comme Ulysse)? Motiveer je 
antwoord. 

 Hoe vond je het boek L’eté meurtrier? Motiveer 
je antwoord. Zou je dit boek aan een van je 
vrienden aanbevelen? Licht je antwoord toe. 

 Wat is een métaphore, een euphémisme?  
 Wie is de verteller in Bonjour Tristesse? Wat 

voor soort verteller is dit? 
. 

 3.5 Intercultureel 
bewustzijn 

 De student beschikt over enige kennis van interpersoonlijke 
relaties en van waarden en normen aldaar.  

 Hij heeft kennis van en inzicht in de rol van verschillen bij 
communicatie tussen de Nederlands- en Franstalige culturen. 

 

 Geef enkele voorbeelden waaruit blijkt dat in 
Frankrijk hiërarchie een grotere rol speelt dan in 
Nederland. 

 Geef enkele verschillen aan tussen een 
Nederlands en een Frans telefoongesprek. 
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5. Aanbevelingen  
We hebben nog steeds grote twijfel over het nut van een Kennistoets die uitsluitend met MC-
vragen werkt. Het is uiterst belangrijk dat iedere hogeschool zelf het jaar en het moment van 
afname van de toets bepaalt. Iedere hogeschool heeft namelijk zijn programma civilisation op 
zijn eigen manier georganiseerd. Het beste moment voor afname kan voor iedere hogeschool 
verschillen.  
Ideaal zou zijn dat iedere student zelf kan bepalen wanneer hij klaar is voor de toets. De toets 
zou dan bijvoorbeeld 2 keer per jaar afgenomen kunnen worden en de student kan zich dan 
inschrijven wanneer hij wil. 
Als er een vast tijdstip komt voor de afname van de toets, bijvoorbeeld in het 3e jaar, dan zijn 
studenten van bepaalde instituten die net hun civilisation programma hebben afgerond 
bevoorrecht ten opzichte van studenten die pas in het 4e jaar hun civilisationprogramma 
afronden.  
Wat gebeurt er met een student die alles af heeft maar deze kennisbasistoets niet heeft 
gehaald? Dit moet duidelijk worden. 

 

6. Vervolg  
In september 2012 is de projectgroep voor de laatste keer bijeen gekomen om feedback te 
geven op dit rapport. 
De lijst van de geschiedenisthema’s moet verder gepreciseerd worden, zodat duidelijker wordt 
wat de toetscommissie aan toetsitems zou kunnen maken. Hiervoor is verdere samenwerking 
noodzakelijk. 
Wij stellen voor dat er een vervolgproject komt waarin de civilisation-onderwerpen verder 
uitgewerkt worden en waarin een soort syllabus wordt ontwikkeld voor het thema 
‘Intercultureel bewustzijn’. Dit alles om de samenwerking en overleg over de inhoud van het 
curriculum tussen de hogescholen te bevorderen. 
Verder stellen wij voor dat er een dergelijk project gaat komen voor het domein literatuur uit de 
kennisbasis. Dit verhoogt ook de samenwerking tussen de instituten en de afstemming van de 
curricula van de verschillende hogescholen. 
Sommige hogescholen hebben zulke mooie producten dat het denkbaar zou zijn dat ze die 
producten uitgeven zodat de andere hogescholen die op de literatuurlijst zouden kunnen 
zetten. 
 

7. Conclusie 
We hebben als lerarenopleidingen Frans prettig en doelgericht samengewerkt. Het is nuttig en 
belangrijk om van elkaar te weten wat we doen, om de curricula te vergelijken, om de 
problemen te bespreken, om ideeën uit te wisselen. Op deze manier komen we aan de vraag 
van het ministerie van OC&W tegemoet dat aanstuurt op samenwerking en overleg. Voor het 
punt cultuur kunnen we een lijst met onderwerpen en twee boeken als bron voor de toetsitems 
voorstellen aan de toetscommissie. Voor het punt geschiedenis moet een vervolgproject 
komen. We zullen natuurlijk nog moeten evalueren wat de toetscommissie met onze 
voorstellen doet en wat de resultaten van de kennisbasistoets Frans zullen zijn. 
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