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Voorwoord 

Voor u ligt mijn onderzoeksverslag, waarin ik onderzoek gedaan heb naar het gebruik van de doeltaal 

als voertaal in het tweede leerjaar Frans door de docenten Frans op het RSG Wiringherlant in 

Wieringerwerf. 

 

Het doeltaal als voertaal-principe is een principe dat mij vanaf de start met de Tweedegraads 

Lerarenopleiding Frans meteen al interesseerde. Tijdens mijn buitenlandse minor in Lille ben ik veel 

in contact gekomen met de Franse taal en deze periode in Frankrijk heeft mij doen beseffen dat ik het 

doeltaal als voertaalgebruik door zowel de kant van de docent als de kant van de leerlingen als steeds 

essentiëler ben gaan ervaren. Een taalles is voor mij een les waarin de leerlingen zoveel mogelijk in 

contact komen met de Franse taal en haar cultuur. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het gebruik 

van de doeltaal als voertaal door de docent zelf.  

 

Tijdens het uitvoeren van mijn onderzoek en het schrijven van dit onderzoeksverslag heb ik veel hulp 

en steun gehad van mijn collega’s Frans op het RSG Wiringherlant. Zij hebben mij de mogelijkheid 

aangeboden om tijdens hun Franse lessen te observeren en gaven daarnaast toestemming om 

interviews met hen af te nemen over het doeltaal als voertaal-principe. Ook zijn zij gedurende het 

onderzoeksproces erg nieuwsgierig geweest naar de resultaten die voortkomen uit het onderzoek, wat 

eveneens motiverend werkte voor mij. 

Tevens wil ik mijn LPO-begeleidsters Yvonne van Rijk en Jantine Oosterhof bedanken. Zij 

hebben mij de juiste begeleiding gegeven. Yvonne en Jantine stonden ieder moment klaar om daar die 

extra begeleiding of feedback te geven, wat er dan weer voor zorgde dat ik met nieuwe inzichten 

verder wilde onderzoeken. Ook hebben zij mij de vrijheid geboden om mijn onderzoek op mijn eigen, 

persoonlijke manier vorm te geven, wat uiteindelijk terug te zien is in mijn onderzoeksverslag. 

 

Onderzoek doen, zeker wanneer het onderwerp mij niet erg lag, vond ik tijdens mijn Tweedegraads 

Lerarenopleiding Frans altijd lastig. Mijn scriptie heb ik echter met heel veel plezier uitgevoerd en 

vooral vormgegeven. Mijn interesse in dit onderwerp zorgde ervoor dat ik onderzoek doen op een 

nieuwe manier ben gaan beleven en ervaren. Nu durf ik eindelijk te zeggen dat het analyseren van 

schema’s en tabellen misschien toch wél interessant is!  

Ik heb mijn onderzoek met veel enthousiasme maar vooral met veel passie uitgevoerd, waarbij 

ik tot nieuwe, inspirerende inzichten ben gekomen op vakdidactisch gebied. Nieuwe inzichten die ik in 

de toekomst beslist meer zal gaan gebruiken en die zeker bruikbaar zullen zijn voor het RSG 

Wiringherlant! 

 

Hierbij wens ik u veel leesplezier. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Alyssa den Drijver 

Student Tweedegraads Lerarenopleiding Frans 

Jaar 4 

Hogeschool van Amsterdam 
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Samenvatting 

Het communiceren met leerlingen tijdens de taalles in de vreemde taal zoals het Frans, het Engels, het 

Duits of het Spaans, is voor iedere taaldocent dé ideale lessituatie. Op papier lijkt deze lessituatie ook 

realistisch: de docent spreekt bijvoorbeeld Frans of Duits tijdens de les en iedere leerling begrijpt wat 

er gezegd wordt en iedere leerling kan in de gesproken taal antwoorden op dat wat de docent in de 

doeltaal zegt. Praktijksituaties leren ons daarentegen dat dergelijke lessituaties niet altijd realistisch 

zijn.  

 

In dit onderzoek wordt er aandacht besteed aan de docent en de uitvoering van het doeltaal als 

voertaal-principe. Er wordt gekeken hoe vier docenten Frans van het RSG Wiringherlant (docent A, 

docent B, docent C en docent D) het doeltaal als voertaal-principe vormgeven binnen hun lessen aan 

de hand van lesobservaties. De interviews geven ons een beeld van de visie van de docenten Frans op 

het RSG Wiringherlant op het doeltaal als voertaalgebruik.  

Uit de lesobservaties is gebleken dat de docenten Frans op het RSG Wiringherlant veelal 

gebruik maken van de doeltaal als voertaal tijdens bepaalde momenten van de les: het behandelen van 

de lesstof / opdrachten, de grammatica-uitleg, de opening, de organisatie en het geven van 

complimenten. De docenten Frans spreken tijdens een aantal momenten in de les weinig tot geen 

Frans. De waargenomen taaluitingen van de docenten Frans, laten een grote variatie aan woorden, 

halve zinnen, hele zinnen en teksten in het Frans zien.  

De frequentie en de soort taaluitingen in de doeltaal van de docenten Frans zijn daarbij erg 

verschillend. Dit verschil hangt samen met het niveauverschil per klas (TL / HAVO / VWO). Daarbij 

wordt het verschil in doeltaal als voertaalgebruik door de docenten Frans op het RSG Wiringherlant 

ook toegeschreven aan het klassenmanagement, de begrijpelijkheid wanneer er in het Frans gesproken 

wordt, het niveau van het Frans van leerlingen en het overkomen van de boodschap. 

 

De motivatie om het doeltaal als voertaalgebruik te vergroten tijdens de lessen Frans in het tweede 

leerjaar is zeker aanwezig. De docenten Frans op het RSG Wiringherlant geven aan consequenter te 

willen zijn in hun eigen doeltaal als voertaalgebruik. Tevens geven zij aan meer Frans te willen 

spreken tijdens bijvoorbeeld de opening, de afsluiting en de organisatie van de les. Strakke afspraken 

binnen de sectie en doorlopende leerlijnen wat betreft spreekvaardigheid zijn enkele voorbeelden van 

stimulerende middelen om het doeltaal als voertaalgebruik op het RSG Wiringherlant nog meer vorm 

maar vooral veel meer inhoud te geven.  
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1 Inleiding/probleemstelling 

‘D’accord, vous savez maintenant ce que vous pouvez faire?’ 
‘Madame, j’ai une question. Pourriez-vous m’aider ? Je ne sais pas ce que vous 

dites et je ne sais pas ce que je peux faire maintenant…’ 
 

Voor iedere docent Frans de ideale situatie? 

 

De doeltaal als voertaal binnen de Franse lessen: voor veel docenten een principe waarvoor gepleit 

wordt, hoewel de uitvoering ervan lastiger blijkt dan het in eerste instantie op papier leek… 

De aanleiding voor het onderzoek is heel divers. De vakliteratuur staat vol met de toepassing 

van het zogenaamde doeltaal als voertaal-principe. De taaldocenten creëren volgens de theorie een 

lessituatie waarbij de aangeleerde taal, in dit geval de Franse taal en haar cultuur, centraal staat. Een 

principe waarbij de leerling in een zwembad van Franse taal terecht komt. Een situatie waarbij de 

leerling door de hoeveelheid input enerzijds en de hoeveelheid output anderzijds de Franse taal zou 

moeten kunnen reproduceren en produceren. Ofwel, een complete onderdompeling in de Franse taal. 

Als taaldocent wil men immers een leeromgeving creëren die niet alleen relevant is binnen het 

klaslokaal, maar die ook bestaat in de ‘echte’ wereld. Toch blijkt de praktijk iets minder rooskleurig 

dan verwacht en gaan de leerlingen in dit fictieve zwembad niet compleet kopje onder.  

 

De school waar ik stage loop, is het RSG Wiringherlant. Het RSG Wiringherlant bevindt zich in 

Wieringerwerf en de school richt zich op leerlingen van het niveau basis/kader tot vwo. De school telt 

ongeveer 1200 leerlingen, waarbij er een groot aantal brugklas-groepen zijn, evenals tweede klassen. 

Het aantal leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar is minder groot. Binnen de sectie 

Frans zijn er vijf verschillende docenten. Een drietal docenten geeft enkel les in de onderbouw en een 

tweetal docenten geeft in zowel de onderbouw als de bovenbouw les. Mijn stagebegeleidster heet 

Jantine van den Hoven en de Instituutsopleider vanuit de HvA is Marcus Eshuis. 

 

De probleemstelling binnen het onderzoek heeft meerdere invalshoeken. De vakliteratuur pleit immers 

voor de uitvoering van de doeltaal als voertaal binnen de taallessen. Westhoff (2000) geeft aan dat 

input en output in de Franse lessen van groot belang zijn, opdat er een lessituatie ontstaat waarin 

leerlingen zoveel mogelijk kunnen leren. Toch blijkt de realiteit vaak tegen te vallen.  

Dit onderwerp vind ik erg boeiend. Tijdens mijn eigen lessen Frans probeer ik zoveel mogelijk 

de doeltaal als voertaal te gebruiken. Ik maak bijvoorbeeld gebruik van «chunks», waarbij leerlingen 

bepaalde taaluitingen uit het hoofd leren en vervolgens alleen in het Frans mogen zeggen. Ook laat ik 

de leerlingen veel werken met spreekvaardigheid, waarbij zij op een zo natuurlijk mogelijke manier de 

taal gebruiken. Tijdens het beantwoorden van vragen of het geven van complimenten, probeer ik ook 

zoveel mogelijk de leerlingen in de doeltaal aan te spreken. Gezien de positieve geluiden uit de 

vakliteratuur en het feit dat ik verder geen idee heb hoe mijn collega’s met de doeltaal als voertaal 

binnen hun lessen Frans omgaan, heb ik onderzocht of het doeltaal als voertaal-principe binnen het 

vak Frans in de tweede klas op mijn stageschool, het RSG Wiringherlant, wordt toegepast.  

Veel hangt af van de docenten Frans, aangezien zij degenen zijn die de uitvoering van het 

doeltaal als voertaal-principe op het RSG Wiringherlant moeten toepassen. De ene docent Frans kan 

de daadwerkelijke uitvoering van het principe ervaren als een probleem of een mankement in zijn 

competentie, terwijl het voor de ander niet of nauwelijks speelt.  
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De wijze waarop de betrokkenen de doeltaal als voertaal  gebruiken, hangt dus compleet af 

van de persoonlijke opvatting van het doeltaal als voertaal-principe. 

 

Het doel van mijn onderzoek is dat het doeltaal als voertaal-principe zoveel mogelijk toegepast wordt 

in alle lessen Frans op het RSG Wiringherlant. Om dat doel te bereiken, is het nodig om eerst een 

duidelijk beeld te krijgen in hoeverre de docenten Frans op het RSG Wiringherlant verwachten de 

doeltaal als voertaal te gebruiken en de actuele uitvoering van het doeltaal als voertaal-principe binnen 

de tweedejaars lessen Frans.  

Ook is het nodig om de opvattingen van de docenten  over de doeltaal als voertaal voor het 

vak Frans in kaart te brengen. Daaruit kunnen vervolgens aanknopingspunten worden afgeleid, waarbij 

er gekeken wordt naar wat er nog gebeuren moet om het doeltaal als voertaal-principe zo goed 

mogelijk te laten terugkomen in alle lessen Frans op het RSG Wiringherlant. 

 

In hoofdstuk twee wordt er gekeken naar de achtergrond van het eerder besproken doeltaal als 

voertaal-principe vanuit theoretisch opzicht. Dit theoretisch kader is opgedeeld in meerdere 

paragrafen. Hoofdstuk drie zal zich richten op de manier waarop dit onderzoek uitgevoerd zal worden. 

De onderzoeksmethoden worden in dit hoofdstuk ook verder toegelicht. In hoofdstuk vier worden de 

resultaten besproken. Hoofdstuk vijf en zes zullen verder ingaan op de aanbevelingen en de discussie 

omtrent het uitgevoerde onderzoek en bijbehorende resultaten.  
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2 Theoretisch kader 

Het theoretisch kader binnen dit onderzoek is opgedeeld in meerdere paragrafen. In de paragraaf 2.1 

wordt kort teruggeblikt op het ontstaan van het doeltaal als voertaal-principe, eveneens wordt deze 

communicatieve aanpak vergeleken met de grammatica-vertaalmethode (Kwakernaak, 2006). In de 

tweede paragraaf wordt een link gelegd tussen de communicatieve aanpak en de rol van input 

(Krashen, 1982) binnen een les in een vreemde taal. Daarnaast wordt verder ingegaan op het 

begripsprobleem (Plante, 2009) dat de rol van input binnen de lessen met zich mee kan brengen.  

De paragraaf 2.3 richt zich tot de rol van pushed output (Swain, 2005) binnen een les in een vreemde 

taal, waarbij er een link wordt gelegd tussen twee verschillende hypotheses over de manier waarop een 

vreemde taal geleerd kan worden (Appel & Vermeer, 1994). In de vierde paragraaf wordt de Schijf van 

vijf voor het vreemde-talenonderwijs (Westhoff, 2000) behandeld, waarin handvatten worden 

aangeboden om de doeltaal als voertaal binnen lessen toe te passen. Vervolgens wordt er een 

koppeling gemaakt naar de onderzoeksinstrumenten van Haijma (2013) en de resultaten die uit dit 

onderzoek naar voren gekomen zijn. De zesde paragraaf  richt zich tot de mogelijke kanttekeningen 

voor docenten om het principe binnen de lessen uit te voeren (Kwakernaak, 2007).  Het theoretisch 

kader wordt in de zevende paragraaf afgesloten met een conclusie, waarin alle theorieën samenkomen. 

Deze conclusie zal zich kortom richten tot de uitvoering van de doeltaal als voertaal binnen een les 

Frans. Aansluitend op de conclusie worden de twee onderzoeksvragen geformuleerd die centraal 

zullen staan binnen dit onderzoek. 

2.1 Oorsprong doeltaal als voertaal-principe 

Het doeltaal als voertaal-principe komt voort uit de communicatieve aanpak, ontstaan in de jaren 

tachtig van de vorige eeuw. Kwakernaak (2006) geeft aan dat deze aanpak voor leerlingen een rijk 

‘taalbad’ heeft gecreëerd, waarin het voor leerlingen een geval was van zwemmen of verzuipen.  

Wanneer er sprake is van een les waarin de doeltaal als voertaal gebruikt wordt, spreekt de docent de 

taal die geleerd wordt en wordt er eveneens een leeromgeving gecreëerd waarbij leerlingen de 

doeltaal, in dit geval Frans, als voertaal gebruiken. 

Voordat er sprake was van een communicatieve aanpak, was men meer gericht op de 

zogenaamde ‘grammatica-vertaalmethode’. Kwakernaak (2006) geeft aan dat het hierbij van belang 

was dat het aanleren van een taal iets systematisch was. Hierbij werd geloofd dat men een taal kon 

beheersen door de grammatica en het woordenboek uit het hoofd te leren (Kwakernaak, 2006). Later 

veranderde deze visie. In een communicatieve aanpak gaat het erom dat een taal gepresenteerd wordt 

als een geheel, waarbij het gezien wordt als een middel waarmee men kan communiceren  

(Kwakernaak, 2006).  

2.2 Rol van input 

Het natuurlijke input-proces is van groot belang (Kwakernaak, 2006). Een grote hoeveelheid aan input 

binnen een taalles zorgt er volgens Krashen (1982) voor dat leerlingen omringd worden door een 

wereld van taal. Binnen de input hypothesis (Krashen, 1982) wordt er vanuit gegaan dat men een taal 

pas kan verwerven wanneer er veel geluisterd is in de vreemde taal.  

Ondanks het belang van input binnen een taalles, zou een te grote hoeveelheid aan input er 

voor kunnen zorgen dat leerlingen de lessen niet begrijpen en hierdoor dus ongemotiveerd raken. Het 

tekstbegrip binnen de lessen is daarom relevant. Krashen (1982) zegt hierover dat de input dan wel 

begrijpelijk moet zijn voor leerlingen, maar dat leerlingen  ook uitgedaagd moeten worden. Door net 
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iets boven het daadwerkelijke niveau van leerlingen te onderwijzen, de zogenaamde ‘interlangue +1’, 

worden leerlingen uitgedaagd, zodat zij hun taalniveau kunnen verbeteren. Voor Plante (2009) speelt 

vooral  het begrip binnen het taalaanbod een fundamentele rol voor het goed verlopen van een les in de 

doeltaal.  

 

Zonder een begrijpelijk taalaanbod haken leerlingen af en wordt het lastig om een les in de doeltaal uit 

te voeren. De manier waarop dit begripsprobleem zou kunnen worden opgelost, heeft volgens Plante 

(2009) meerdere invalshoeken. De nieuwe stof die binnen de lessen geleerd wordt, kan volgens Plante 

(2009) genoteerd en vertaald worden op bijvoorbeeld het bord. Hierbij wordt er door de docent telkens 

naar deze woorden maar ook naar de zinnen gerefereerd. Leerlingen zullen de gesproken teksten in de 

doeltaal dan beter begrijpen, omdat zij immers vertaald op het bord terug te vinden zijn. Tevens 

begrijpen leerlingen nu ook daadwerkelijk wat er gezegd en behandeld wordt. Plante (2009) wijst ook 

op het feit dat het van belang kan zijn dat er niet te veel nieuwe stof in één keer aangeleerd moet 

worden en het zou een idee kunnen zijn om nog eens na te gaan welke stof relevant is binnen de 

context van het doeltaal als voertaal-principe. De rol van input (Krashen, 1982) is dus relevant, maar 

daarbij is een relativering van input wenselijk, zoals Plante (2009) aangeeft. De rol van de docent 

binnen dit proces is dan ook dat leerlingen begrijpen wat er gezegd wordt; gebeurt dit niet, dan zullen 

leerlingen ongeïnteresseerd raken en niet verder luisteren. Daarentegen zorgt begrip van het 

taalaanbod er voor dat leerlingen een kick krijgen, een succeservaring, iedere keer wanneer de docent, 

sprekend in de doeltaal, begrepen wordt (Plante, 2009).  

Vanwege het feit dat leerlingen moeite hebben met het begrijpen van de doeltaal, reikt Plante 

(2009) een aantal handvatten aan die de begrijpelijkheid binnen de lessen ook zouden kunnen 

vergroten. Het spreektempo speelt volgens Plante (2009) een cruciale rol binnen het doeltaal als 

voertaal-principe. Zoals eerder aangegeven, vinden leerlingen het erg moeilijk om het taalaanbod in de 

doeltaal te volgen. Daarom speelt het spreektempo waarin gesproken wordt een belangrijke rol binnen 

dit proces. Plante (2009) geeft hierbij aan dat docenten een eventuele tussenstop zouden kunnen 

maken tussen de ene zin en de andere zin, wellicht zelfs tijdens het uitspreken van bepaalde woorden. 

Eventueel zouden docenten hun verhaal kunnen ondersteunen aan de hand van afbeeldingen, gebaren 

of vertaalde woorden op het bord. 

2.3 Rol van output 

De rol van input binnen een doeltaal als voertaalles is van groot belang. Krashen (1982) en 

Kwakernaak (2006) geven aan dat de rol van input belangrijk is, zodat leerlingen omringd worden 

door een groot taalaanbod. Tegenhangers van Krashen, zoals Swain (2005) geven daarentegen aan dat 

juist de rol van output, dus datgene wat leerlingen met de input doen, een veel grotere rol speelt binnen 

het vreemde-taalverwervingsproces. De comprehensible output hypothesis (Swain, 2005) gaat ervan 

uit dat de input niet altijd relevant hoeft te zijn, maar dat leerlingen veel meer behoefte hebben aan 

taaluitingen die zij kunnen produceren.  

Leerlingen zullen nu zelf taaluitingen formuleren, waarbij zij in feite gedwongen worden om 

de opgedane kennis, de input, te gebruiken. Swain (2005) geeft aan dat leerlingen door het gebrek aan 

taalkennis bewuster zullen nadenken over de taal, waarbij zij sneller en beter bepaalde grammatica en 

woordenschat zullen kunnen toepassen.  

 

Wanneer leerlingen dan eindelijk zo ver zijn dat zij enigszins informatie in het Frans kunnen 

begrijpen, is het van belang dat ze zelf ook spraak gaan produceren. Plante (2009) geeft aan dat hierbij 

vaak te veel van hen verwacht wordt. Leerlingen vinden het lastig om zelf zinnen te produceren, laat 



Bacheloronderzoek naar ‘Het gebruik van de doeltaal als voertaal’ Alyssa den Drijver, Frans, Jaar 4 

9 

 

staan dat deze zinnen dan ook nog op de juiste manier uitgesproken worden én grammaticaal correct 

zijn (Plante, 2009). In dit geval is er nog geen sprake van spontane taalproductie. Leerlingen zouden 

volgens Plante (2009) zelf spontaan de taal moeten kunnen gebruiken, waarbij zij kunnen zeggen wat 

zij willen zeggen. Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om eigen gedachten en belevingen.  

Om het spreekproces te bevorderen, wordt er binnen de tweede taalverwerving uitgegaan van 

twee hypotheses (Appel & Vermeer, 1994). Aan de ene kant wordt er gesproken over de zogenaamde 

creatieve constructiehypothese. Deze hypothese gaat uit van een creatieve manier van taalverwerving, 

waarbij leerlingen de taal eigen maken door eigen regels te ontwikkelen (Appel & Vermeer, 1994).   

Leerlingen verwerven de taal binnen deze hypothese op een eigen manier, waardoor het niet nodig is 

om les te geven in het Nederlands (Gass & Selinker, 2001). Vanuit deze theorie wordt gedacht dat 

leerlingen de taal vanzelf gaan verwerven, mits zij, zoals ook Kwakernaak (2006) en Krashen (1982) 

aangeven, genoeg in aanraking komen met begrijpelijke input uit de doeltaal.  

Een tweede hypothese richt zich op de grammatica, ook wel de universele 

grammaticahypothese (Appel & Vermeer, 1994) genoemd. Deze hypothese gaat ervan uit dat 

leerlingen een taal leren zoals zij het Nederlands als moedertaal hebben geleerd, waarbij de functie van 

gemeenschappelijke taalelementen uit de moedertaal met de taalelementen uit de tweede taal 

vergeleken worden. Ook deze hypothese zal dus ondersteund moeten worden door een grote 

hoeveelheid aan input (Krashen, 1985). 

2.4 De schijf van vijf voor vreemdetalenonderwijs 

De twee hypotheses, de creatieve constructiehypothese en de universele grammaticahypothese (Appel 

& Vermeer, 1994), komen in grote mate overeen met de manier waarop Westhoff (2000) tegen het 

vreemdetalenonderwijs en dus ook tegen het doeltaal als voertaal-principe aankijkt. Vanwege de 

moeilijkheidsgraad binnen het direct toepassen van input naar output binnen een vreemde taal, is een 

overgang hierin belangrijk. Volgens de Schijf van vijf voor het vreemdetalenonderwijs (Westhoff, 

2000) is het daarom van groot belang dat zowel input en output binnen dezelfde context behandeld 

worden, omdat leerlingen zonder input niet in staat zullen zijn om output, zoals taalformuleringen, te 

formuleren of te produceren. Deze Schijf van vijf voor het vreemdetalenonderwijs bestaat uit vijf 

verschillende componenten, die het verwervingsproces van een taal beïnvloeden (Westhoff, 2000).  

De eerste component richt zich op het onderdeel Blootstelling aan input. Volgens deze 

component is het relevant dat er een grote blootstelling is aan input, ofwel taalaanbod in de doeltaal 

(Westhoff, 2000). Deze input zorgt ervoor dat leerlingen worden blootgesteld aan de vreemde taal, 

waarbij zij, zoals Krashen (1982) ook aangeeft, net iets boven hun niveau leren. Westhoff (2000)  

geeft eveneens aan dat de input gezien kan worden als een object van waaruit gehandeld wordt. De 

input is nog effectiever, wanneer deze natuurlijk, levensecht en functioneel is (Westhoff, 2000). 

Kortom, wanneer leerlingen met de input kunnen werken.  

De tweede component binnen de Schijf van vijf voor het vreemdetalenonderwijs richt zich op 

de inhoudsgerichte verwerking (Westhoff, 2000). Hierbij draait het om het feit dat een blootstelling 

aan input alleen efficiënt kan zijn wanneer leerlingen begrepen hebben waar de zogenaamde input om 

draait en deze input dus terug te vinden is in bijvoorbeeld een taak. Binnen deze taak wordt dan niet 

alleen de taal behandeld, maar wordt er eveneens gekeken naar de levensechtheid en de functionaliteit 

van de taak. Concluderend kan hierover gezegd worden dat een taak en dus ook de taalinput aan moet 

sluiten bij de belevingswereld van leerlingen. Door deze aansluiting komt het culturele aspect volgens 

Westhoff (2000) ook aan bod, omdat leerlingen aan de slag gaan met het natuurlijke taalaanbod.  

Vormgerichte verwerking is de derde component binnen de Schijf van vijf voor het vreemde-

talenonderwijs (Westhoff, 2000). De vormgerichte verwerking richt zich op een combinatie tussen 
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grammaticaonderwijs en de input hypothesis (Krashen, 1982), waarbij een combinatie bestaat tussen 

het aanleren van een taal aan de hand van veel input enerzijds en het aanleren van grammatica 

anderzijds.  

De rol van (pushed) output (Westhoff, 2000) is de vierde component binnen de Schijf van vijf. 

De productieve rol van leerlingen wordt steeds belangrijker en aan deze rol wordt steeds meer 

aandacht besteed. Swain (2005) geeft hierbij eveneens aan dat het gaat om leerlingen te dwingen om 

zich in de vreemde taal te uiten. ‘Pushed’ output zorgt ervoor dat er een taalomgeving gecreëerd wordt 

waar leerlingen leren om zelfstandig grammaticale structuren te gebruiken (Westhoff, 2000). Binnen 

deze ‘pushed’ output zijn er twee verschillende vormen terug te vinden. Enerzijds vinden we de 

productie van chunks of combinaties van chunks terug. Westhoff (2000) omschrijft chunks als 

taalfragmenten die leerlingen niet geanalyseerd hebben en bestaan uit meer dan één woord. In het 

Frans vindt men voorbeelden als ‘Madame, pourriez-vous m’aider?’ terug. Binnen deze chunks gaan 

leerlingen niet op onderzoek uit waarom er een bepaalde vorm van een werkwoord of een 

werkwoordstijd gebruikt wordt (Westhoff, 2000). Deze manier van werken zorgt ervoor dat leerlingen 

uiteindelijk vaardiger worden in het zelf ontwikkelen van taalfragmenten. Dit wordt ook wel formulaic 

speech genoemd (Westhoff, 2000).  

Strategisch handelen is de vijfde component, waarbij het volgens Westhoff (2000) relevant is 

dat leerlingen leren hoe zij om kunnen gaan met receptieve en productieve vaardigheden. Receptieve 

strategieën zijn strategieën die gebruikt worden tijdens leesvaardigheid of luistervaardigheid. Hierbij 

kan worden gedacht aan het raden van onbekende woorden, de activatie van voorkennis of het 

analyseren van de opbouw van teksten. Productieve strategieën worden ook wel 

compensatiestrategieën genoemd, waarbij leerlingen om herhaling kunnen vragen of voorwerpen 

kunnen omschrijven, waardoor zij uiteindelijk toch uit hun woorden kunnen komen.  

Binnen de Schijf van vijf is het eveneens relevant dat iedere component terug te vinden is 

binnen een taalles, waardoor leerlingen de taal op een zo natuurlijke-, levensechte- en functionele 

manier de taal kunnen verwerven (Westhoff, 2000). 

2.5 Verschillende domeinen binnen een les 

Westhoff (2000) geeft het belang van de Schijf van vijf aan de hand van verschillende componenten 

weer. Het doeltaal als voertaal-principe is daarentegen binnen een taalles op verschillende manieren 

terug te vinden. Haijma (2013) heeft daarbij onderzoek gedaan naar  de manier waarop het gebruik van 

de doeltaal als voertaal binnen een les terug te vinden is. Daarin onderscheidt zij acht verschillende 

domeinen binnen een les. Die domeinen zijn achtereenvolgens de opening, de afsluiting van de les, 

organisatorische mededelingen, het behandelen van de lesstof en de opdrachten, grammatica-uitleg, 

complimenten, waarschuwingen en social talk (koetjes en kalfjes).  

Uit het onderzoek blijkt dat de domeinen waarin taaldocenten volgens Haijma (2013) 

verwachten het meeste gebruik te maken van de doeltaal als voertaal, een vijftal domeinen zijn: 

opening, afsluiting, complimenten, waarschuwingen en social talk. Uit het onderzoek komt eveneens 

naar voren dat er een drietal domeinen zijn (behandelen lesstof / opdrachten, organisatie en 

grammatica-uitleg), waarin de docenten verwachten minder gebruik te maken van de doeltaal als 

voertaal (Haijma, 2013). Redenen die daarvoor gegeven zijn, zijn bijvoorbeeld de moeilijkheid van 

een onderwerp (zoals een grammaticale uitleg), waarbij het van belang is dat de informatie en dus de 

boodschap goed dient over te komen. 

Uit het onderzoek van Haijma (2013) komt eveneens naar voren dat de docenten in 

werkelijkheid meer gebruikmaken van de doeltaal als voertaal in een vijftal domeinen: opening, 

afsluiting, behandelen lesstof en opdrachten, organisatie en complimenten. Volgens Haijma (2013) 
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blijken er in werkelijkheid drie domeinen minder geschikt te zijn voor de toepassing van het doeltaal 

als voertaal-principe: social talk, waarschuwingen en grammatica-uitleg.  

Opvallend is het verschil tussen de verwachting van de uitvoering van het doeltaal als 

voertaal-principe door de docenten en de uitvoering in werkelijkheid door de docenten (Haijma, 2013). 

De verwachting en de uitvoering in werkelijkheid komen wat betreft een aantal domeinen niet 

overeen. Haijma (2013) geeft aan dat de taaldocenten verwachten in de doeltaal te spreken tijdens een 

tweetal domein (waarschuwingen en social talk), maar in werkelijkheid wordt er in de doeltaal 

gesproken tijdens het behandelen van de lesstof en de opdrachten en de organisatie. De verwachting 

van het weinig gebruikmaken van de doeltaal als voertaal en de uitvoering in werkelijkheid volgens de 

docenten komen ook niet geheel overeen: de docenten verwachten weinig Frans te spreken tijdens een 

drietal domeinen: behandelen lesstof / opdrachten, organisatie en grammatica-uitleg. In werkelijkheid 

wordt er weinig Frans gesproken tijdens de grammatica-uitleg, het geven van waarschuwingen en de 

social talk (Haijma, 2013).  

Daarnaast heeft Haijma (2013) interviews afgenomen bij docenten. De interviews richten zich 

op de mening van de docenten over het doeltaal als voertaalgebruik binnen de lessen Frans. De 

interviewvragen komen ook voort uit de verschillende theorieën over het doeltaal als voertaal-principe.  

De vragen in het interview brengen informatie naar voren over de mening van docenten ten aanzien 

van het gebruik van de doeltaal, in welke mate zij dit doeltaalgebruik in de les toepassen en hoe zij het 

principe tijdens hun lessen vormgeven (Haijma, 2013).  

2.6 Negatieve invloeden op het doeltaal is voertaalgebruik bij docenten 

Haijma (2013) heeft aangegeven dat er meerdere domeinen in de lessen terug te vinden zijn waarin 

gebruik wordt gemaakt van de doeltaal als voertaal, maar er valt ook op te merken dat de uitvoering in 

de praktijk niet tot nauwelijks tot stand komt. De ideeën vanuit de theorie om lessituatie te creëren, 

waarbij leerlingen overweldigd worden door input (Krashen, 1982) en deze input vervolgens horen om 

te zetten naar output (Swain, 2005) zijn talrijk. Uiteindelijk zullen zij de taal op een zo levensechte en 

functioneel mogelijke manier verwerven (Westhoff, 2000). Hoe komt het dan toch dat de uitvoering 

van het principe zo lastig is? 

Kwakernaak (2006) geeft aan dat dit voornamelijk voortkomt uit het feit dat er weinig tot geen 

duidelijke leerlijnen of leerdoelen zijn voor een dergelijke communicatieve aanpak. Volgens 

Kwakernaak (2006) is er enerzijds een gebrek aan specifieke leerlijnen en leerdoelen, anderzijds is het 

begeleiden van leerlingen binnen een communicatieve lessituatie lastig.  

Wanneer docenten een vaardigheidsgerichte aanpak hanteren, is het volgens Kwakernaak 

(2006) een grote klus om leerlingen te begeleiden en van gerichte feedback te voorzien, waarbij iedere 

leerling zich persoonlijk kan ontwikkelen. Hierbij zijn concreetheid (wat leerlingen kunnen doen om 

zichzelf te verbeteren) en transparantie (feedback voor iedere individuele leerling) relevant 

(Kwakernaak, 2006), waardoor leerlingen weten waar zij aan toe zijn en waar zij aan moeten werken 

om hun niveau te verbeteren. Maar vanwege het ontbreken van duidelijke leerlijnen binnen het 

spreekvaardigheidsprincipe, kan het voor docenten ingewikkeld zijn om iedere leerling hier 

persoonlijk in te begeleiden (Kwakernaak, 2006). 

 

Behalve het gebrek aan specifieke leerlijnen en leerdoelen binnen een vaardigheidsgerichte aanpak 

(Kwakernaak, 2006), zijn er volgens Kwakernaak (2007) meer verklaringen voor het feit dat de 

doeltaal niet altijd als voertaal gebruikt wordt.  

Ten eerste kan een verstoord pedagogisch klimaat binnen een klas ervoor zorgen dat docenten de 

doeltaal niet altijd als voertaal hanteren;  wanneer er sprake moet zijn van communicatie, zal dit in de 
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moedertaal gebeuren (Kwakernaak, 2007). Docenten kunnen leerlingen zo laten zien dat zij ze kunnen 

verslaan in hun eigen taal. Toch zou het gebruik van de doeltaal docenten juist extra aanzien kunnen 

geven en dit zou dus ook ordeverstoringen kunnen voorkomen (Kwakernaak, 2007).  

Eveneens stelt Kwakernaak (2007) zichzelf de vraag of het lastiger kan zijn om een band met 

leerlingen op te bouwen of respect naar de docent toe te creëren wanneer er gebruik wordt gemaakt 

van de doeltaal. Bovendien is een les in de moedertaal gewoon een stuk eenvoudiger, het kost volgens 

Kwakernaak (2007) minder inspanning. Maar als men nagaat wat het voor effect heeft op het 

leerrendement, dan zou men zich nog eens goed moeten afvragen of de lessen niet veel effectiever 

worden wanneer er een taalbad voor leerlingen gecreëerd wordt (Kwakernaak, 2007). Een bad waarin 

leerlingen dan onbewust en bewust de taal steeds meer verwerven.  

2.7 Conclusie en onderzoeksvragen 

Kortom, de doeltaal als voertaal kan door sommige docenten ervaren worden als een onmogelijk 

principe. Een principe dat het onmogelijk maakt om een band met leerlingen op te bouwen, om gezag 

uit te stralen naar leerlingen of een onmogelijke uitvoering wanneer er sprake is van een slecht 

pedagogisch klimaat binnen een klas (Kwakernaak, 2007). Als docent kan het daarom ook veiliger zijn 

om voor de gemakkelijke aanpak te kiezen. Maar uiteindelijk is het leerrendement binnen de lessen het 

allerbelangrijkste (Kwakernaak, 2007). Dit rendement zal, zoals ook uit de theorie blijkt, het hoogste 

zijn wanneer een docent de doeltaal als voertaal consequent en bewust binnen zijn of haar lessen 

toepast (Westhoff, 2000). De domeinen uit het instrument van Haijma (2013) vormen een handvat 

voor het onderscheiden van concrete delen van de Franse les waarin de doeltaal als voertaal gebruikt 

wordt en ook bestudeerd kan worden.  

 

Aan de hand van mijn theoretisch kader heb ik twee verschillende onderzoeksvragen opgesteld. De 

eerste onderzoeksvraag luidt als volgt: Hoe en in welke mate wordt het doeltaal als voertaal-principe 

vormgegeven in het tweede leerjaar door de docenten Frans op het RSG Wiringherlant? 

De tweede onderzoeksvraag binnen mijn onderzoek is: Hoe kijken de docenten Frans op het RSG 

Wiringherlant tegen het doeltaal als voertaal-principe aan? 
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3 Onderzoeksopzet 

In het volgende hoofdstuk, de Onderzoeksopzet, worden achtereenvolgens de volgende paragrafen 

behandeld: de typering van het onderzoek, de onderzoeksgroep en deelnemers en de  

onderzoeksinstrumenten. Ook wordt aangegeven op welke manier de data verzameld, verwerkt en 

geanalyseerd is. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte bespreking van de validiteit en de 

transparantie van het onderzoek.  

3.1 Typering van het onderzoek 

Het onderzoek dat ik heb uitgevoerd, is een probleemanalytisch onderzoek en is explorerend van aard. 

Het geeft een beeld van de huidige situatie, waaruit blijkt of, en zo ja, op welke momenten van de les 

Frans het doeltaal als voertaal-principe wordt uitgevoerd. Hierbij heb ik ook onderzocht of de 

verwachting van de docenten qua uitvoering van het doeltaal als voertaal-principe, overeenkomt met 

de daadwerkelijke uitvoering van het principe tijdens de lesobservaties.  

Eveneens heb ik onderzocht wat de mening van de docenten is over het doeltaal als voertaal-

principe en is er naar voren gekomen wat de redenen zijn achter het vaker voorkomen van het gebruik 

van de Franse taal in een bepaald domein of juist het ontbreken ervan. Hiervoor heb ik zowel 

kwantitatieve als kwalitatieve gegevens verzameld.   

3.2 Onderzoeksgroep/deelnemers 

Als onderzoeksgroep heb ik het tweede leerjaar gekozen, omdat de leerlingen in leerjaar twee een 

goede voorkennis hebben opgebouwd van de Franse taal. In het eerste leerjaar wordt namelijk de 

methode AIM aangeboden, waarbij leerlingen veel Frans spreken aan de hand van het uitbeelden van 

gebaren in de gesproken taal (Maxwell, 2001). In totaal heb ik twee keer geobserveerd bij vier 

tweedejaars klassen. Dit zijn de klassen B2E, B2G, B2L en B2N. B2E en B2G zijn TL-klassen. B2L is 

een HAVO-klas en B2N is een VWO-klas. Het verschil in niveau tussen de klassen (vmbo, havo, 

vwo) heeft wellicht invloed uitgeoefend op de manier hoe het principe wordt uitgevoerd en in hoeverre 

de doeltaal als voertaal binnen de lessen gebruikt is.  

Binnen de lessen heb ik geobserveerd in hoeverre de docent de doeltaal als voertaal gebruikt. 

Om de betrouwbaarheid van mijn onderzoek te verhogen, heb ik de docenten niet verteld dat ik het 

doeltaal als voertaal-principe en de uitwerking ervan kwam observeren. Daarmee wilde ik voorkomen 

dat docenten zich onder invloed van de wetenschap dat ze geobserveerd werden anders zouden gaan 

gedragen, door bijvoorbeeld meer Frans te praten tijdens de les dan ze normaal zouden doen.  

Mijn onderzoek richt zich op de vijf docenten Frans op het RSG Wiringherlant. Ik heb lessen 

geobserveerd bij vier verschillende docenten die aan leerjaar twee lesgeven; de vijfde docent geeft 

momenteel geen les in leerjaar twee. Daarentegen heb ik alle vijf docenten geïnterviewd. Ik heb mij 

ook gericht op de manier waarop zij het doeltaal als voertaal-principe vormgeven binnen de lessen 

Frans. Voor mijn onderzoek is het, op het niveau van de klas na, niet relevant hoeveel leerlingen er in 

een klas zitten, wat voor leeftijd zij hebben en of de leerlingen jongens of meisjes zijn. 
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3.3 Onderzoeksinstrumenten 

Observatieformulier 

In mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van een observatieformulier van Haijma (2013) om te 

onderzoeken in hoeverre het doeltaal als voertaal-principe door de docenten Frans in het tweede 

leerjaar wordt toegepast. Binnen dit observatieformulier worden verschillende domeinen 

onderscheiden.  

Deze domeinen zijn opening, afsluiting, organisatie, behandelen lesstof/opdrachten, grammatica-

uitleg, complimenten, waarschuwingen (geboden en verboden) en social talk (koetjes en kalfjes).  

Per domein heb ik geturfd of de docent de doeltaal gebruikt. Dit is opgedeeld in verschillende 

maatstaven: een woord, een halve zin, een hele zin en een tekstje. Per maatstaf zijn er ook voorbeelden 

gegeven hoe dit doeltaalgebruik wordt vormgegeven. Wanneer het gaat om een hele zin, heb ik in mijn 

onderzoeksresultaten halve zinnen die achter elkaar gezegd worden meegerekend als hele zin. Pas 

wanneer er een groter stuk tekst in het Frans achter elkaar gezegd wordt, heb ik dit meegerekend onder 

de maatstaf ‘tekstje’.  

 

Voorbeelden van een hele zin, bestaande uit meerdere halve zinnen, zijn de volgende zinnen: 

1) Alors, les enfants. Écoute, s’il te plaît. Asseyez-vous, s’il vous plaît et écoute ! 

2) Parfait, ok, pour les dates, on a besoin des chiffres. Pour les dates, on a besoin des chiffres.  

3) X, tu as un courrier électronique ? D’accord, et tu as un ordinateur aussi ? Ok, d’accord. 

4) C’est un peu trop, non, non, non. Il n’y a pas de temps. 

 

Bovenstaande zinnen zijn naar mijn mening geen stukken tekst, omdat de docent bijvoorbeeld een 

halve zin uitspreekt en vervolgens verder in het Frans uitspreekt, een zin twee keer herhaalt of de zin 

op een andere manier verwoordt om de begrijpelijkheid voor de leerlingen te vergroten. 

 

Voorbeeld van een stuk tekst : 

1) Aujourd’hui, c’est mercredi le 20 mai. Et pour aujourd’hui, c’est les jours de la semaine, les 

mois de l’année et les dates, hein. On va commencer à répéter un petit peu et après le S.O., 

d’accord ? 

 

Bovenstaand fragment geeft aan dat het om een taaluiting gaat, waarbij er geen korte stukken in het 

Frans gezegd worden : het is een verhaal dat verteld wordt in het Frans ; het zijn geen korte 

taalfragmenten zoals de voorbeelden van hele zinnen.  

 

Interviewleidraad 

De interviews die ik binnen dit onderzoek heb afgenomen, zijn gebaseerd op het instrument van 

Haijma (2013). Het originele document bestaat uit een tiental vragen. Het verschil tussen het interview 

van Haijma (2013) en de interviews die ik voor mijn onderzoek heb uitgevoerd, is dat mijn interviews 

gebaseerd zijn op de lessen die ik geobserveerd heb. De interviews (4 in totaal) zijn dus verschillend 

en afhankelijk van het resultaat dat er uit het doeltaal als voertaalgebruik tijdens de lesobservaties per 

docent naar voren is gekomen. Ieder interview bestaat uit drie delen. Het eerste deel richt zich tot de 

mening van de docenten over het principe (wat zij eronder verstaan en wat de voordelen en bezwaren 

zijn) en de manier waarop zij verwachten het doeltaal als voertaalprincipe te gebruiken in de praktijk.  
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Vervolgens ben ik in het tweede deel ingegaan op de manier waarop zij het principe in 

werkelijkheid toepassen, gebaseerd op de lesobservaties, zodat ik een duidelijker beeld krijg over de 

keuzes die de docenten maken om het doeltaal als voertaalgebruik juist vaker of minder vaak voor te 

laten komen. Uiteindelijk sluit ik het interview af met een aantal vragen over de manier waarop zij 

omgaan met onderwerpen als ‘begrijpelijkheid’, ‘tekstbegrip’ en ‘niveauverschil’. De laatste vragen 

richten zich op een eventuele stimulans om het doeltaal als voertaalgebruik door zowel de docenten 

zelf als de sectie Frans te verhogen. 

 

3.4 Dataverzameling, dataverwerking en data-analyse 

Dataverzameling lesobservaties 

De kwantitatieve gegevens zijn verzameld aan de hand van twee lesobservaties in alle vier de klassen 

(2 x 4 = 8 observaties in totaal). Daarbij is geobserveerd of en hoe vaak het doeltaal als voertaal-

principe wordt toegepast op verschillende momenten in de les, bijvoorbeeld tijdens de start van de les, 

de uitleg van de leerstof of de afsluiting van de les (door te turven).  

Anderzijds heb ik de observaties specifieker gemaakt door ook te observeren hoe de docenten 

deze uitvoering vorm geven. Ik ben nagegaan in hoeverre de docent de doeltaal gebruikt aan de hand 

van de verschillende maatstaven. Bij deze maatstaven (woord, halve zinnen, hele zinnen en tekstjes) 

heb ik eveneens voorbeelden gegeven. Dit gedeelte behoort tot het kwalitatieve gedeelte. Het 

kwalitatieve deel van de observatie maakt het kwantitatieve gedeelte, het turven, dus gerichter en 

specifieker.  

 

Dataverwerking en data-analyse lesobservaties 

Ten eerste is er op basis van de observaties op een kwantitatieve manier een globaal beeld gegeven 

van hoe vaak alle docenten samen de doeltaal als voertaal gebruiken per domein. Hierbij is geen 

onderscheid gemaakt tussen de verschillende maatstaven (woord, halve zin, hele zin, tekstje). Dit geldt 

dan voor alle docenten samen. De gegevens zijn ingevoerd in Excel en vervolgens heb ik daar een 

grafiek van gemaakt. 

Ten tweede is er apart gekeken naar het doeltaal als voertaalgebruik van de docenten. De 

gegevens zijn via Excel verwerkt in een grafiek. Deze grafiek is ingedeeld in domeinen. In deze 

grafieken (4 in totaal) is weergegeven hoe vaak iedere docent een woord, een halve zin, een hele zin of 

een tekstje in het Frans gezegd heeft.  

Ten derde is er gekeken naar de manier hoe de docenten samen omgaan met de doeltaal als 

voertaal en hoe dit in de lessen terug te zien is. Dit onderdeel is ingedeeld naar hoe vaak de domeinen 

voorkomen. Per domein worden er grafieken weergegeven van het doeltaal als voertaalgebruik van de 

docenten per domein. De grafieken zijn ingedeeld aan de hand van de maatstaven ‘woord, halve zin, 

hele zin en tekstje’. Ook worden er aan de hand van tabellen voorbeelden van taaluitingen gegeven 

hoe iedere docent omgaat met het doeltaal als voertaalprincipe binnen de lessen (door middel van de 

maatstaven).  

 

Dataverzameling, dataverwerking en data-analyse interviewleidraad 

De interviews met de docenten zijn opgenomen en helemaal uitgetypt, en terug te vinden in dit 

onderzoeksverslag in bijlage 4. Uit de interviews komt dus naar voren hoe de docenten tegen het 

doeltaal als voertaal-principe aankijken. Bij de analyse van de interviews heb ik kritisch gekeken naar 

wat relevant is voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag en wat niet. Hierbij heb ik een 
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overzicht gemaakt met de antwoorden die gegeven zijn op de vragen enerzijds, anderzijds heb ik 

opvallende opmerkingen of resultaten toegelicht. Dit heb ik gedaan aan de hand van tabellen in Word. 

De interviews die ik heb afgenomen, zijn voor een groot gedeelte gebaseerd op het doeltaal als 

voertaalgebruik tijdens de twee lessen die ik per docent bijgewoond heb. Ik heb hierbij de resultaten 

van de lesobservaties gekoppeld aan de mening van de docenten en de redenen die de docenten Frans 

geven voor het wel of niet gebruiken van de doeltaal als voertaal. Ik heb daarbij een vergelijking 

gemaakt tussen de verwachting qua doeltaal als voertaalgebruik volgens de docenten Frans en de 

uitvoering in werkelijkheid (voortkomend uit de lesobservaties). Wanneer een bepaald domein vaak of 

juist minder vaak voortkomt, heb ik de docenten om een verklaring gevraagd. Dit heb ik in tabellen 

verwerkt, waarbij er gekeken is in hoeverre de verwachting en de uitvoering in werkelijkheid met 

elkaar overeenkomen of juist van elkaar verschillen.  

3.5 Validiteit, geldigheid, betrouwbaarheid, transparantie 

De validiteit en betrouwbaarheid binnen mijn onderzoek is gewaarborgd, omdat ik gebruik maak van 

een toetsinstrument dat voor eerder onderzoeken al is gebruikt (Haijma, 2013). Tevens observeer ik 

enkel hoe de docent omgaat met de uitvoering van het principe binnen een bepaald domein. Deze 

observaties zullen ook herhaald, namelijk twee keer, plaatsvinden.  

De resultaten van de interviews die ik af heb genomen, zullen transparant zijn, omdat zij 

kwantitatief zijn en omdat de interviews helemaal uitgeschreven zijn, zodat duidelijk wordt hoe de 

analyse heeft plaatsgevonden.  
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4 Resultaten lesobservaties doeltaal als voertaalgebruik 

In hoofdstuk vier worden de resultaten van de lesobservaties omschreven. Dit hoofdstuk is ingedeeld 

in verschillende subhoofdstukken. In hoofdstuk 4.1 wordt er aandacht besteed aan het totale aantal aan 

taaluitingen, geproduceerd door alle docenten samen. Hoofdstuk 4.2 richt zich op het gebruik van de 

doeltaal als voertaal per docent, waarbij er wordt gekeken hoe veel taaluitingen er per domein 

geformuleerd zijn. Hoofdstuk 4.3 richt zich op een vergelijking tussen de docenten wat betreft het 

doeltaal als voertaalgebruik per domein, ingedeeld in meest voorkomende –en minst voorkomende 

domeinen. Vervolgens worden er ook voorbeelden gegeven van geproduceerde taaluitingen door de 

docenten.  

4.1 Gezamenlijke resultaten gebruik doeltaal als voertaal door docenten 

In figuur 1 wordt een totaalbeeld geschetst van het aantal taaluitingen die door de docenten Frans 

geformuleerd zijn. 

 

In 

figuur 1 wordt het totaal aantal aan taaluitingen per domein door de docenten Frans weergegeven.  

De meeste Franse taaluitingen worden gegeven in een vijftal domeinen: behandelen lesstof / 

opdrachten, grammatica-uitleg, opening, organisatie en complimenten. De domeinen waarin minder 

Frans gesproken wordt, zijn de domeinen waarschuwingen, social talk en afsluiting. Opvallend is het 

grote verschil tussen het aantal taaluitingen in de meest voorkomende het domein ‘behandelen lesstof / 

opdrachten’ (369 taaluitingen) en ‘grammatica-uitleg’ (58 taaluitingen). Het verschil tussen het aantal 

Franse waarschuwingen (13 taaluitingen) en het gebruik van de doeltaal in de domeinen ‘social talk’ 

en ‘afsluiting’ (2 taaluitingen in totaal) is opvallend groot.  

 

In het volgende subhoofdstuk (4.2) worden aan de hand van de volgende figuren (2 t/m 5) het aantal 

taaluitingen per docent en per domein weergegeven.  

Figuur 1: Totale aantal taaluitingen van alle docenten per domein 
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4.2 Resultaten lesobservaties doeltaal als voertaalgebruik per docent 

In dit subhoofdstuk wordt er gekeken naar de hoeveelheid taaluitingen die de docenten A, B, C en D in 

het Frans formuleren. Per domein wordt er vervolgens aangegeven  wat de opvallendste uitkomsten 

zijn wat betreft het doeltaal als voertaalgebruik per domein.  

In figuur 2 wordt er gekeken naar het aantal taaluitingen per domein door docent A.  

 

 

In figuur 2 komt het doeltaal als voertaalgebruik van docent A in havo 2 per domein naar voren. 

Docent A maakt in vier domeinen (opening, organisatie, grammatica-uitleg en social talk) beperkt 

gebruik van de doeltaal als voertaal. In twee domeinen (behandelen lesstof / opdrachten en 

complimenten) maakt docent A meer gebruik van de doeltaal als voertaal. De taaluitingen worden 

geformuleerd aan de hand van woorden, halve zinnen en hele zinnen. Opvallend is het ontbreken van 

het doeltaal als voertaalgebruik door docent A in twee domeinen (afsluiting en waarschuwingen). 

Eigenaardig is ook het feit dat docent A geen Franse teksten produceert. 

 

In de volgende figuur (3) wordt het doeltaal als voertaalgebruik van Docent B weergegeven. 

Figuur 2: Het doeltaal als voertaalgebruik van docent A (HAVO) 
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Figuur 3: Het doeltaal als voertaalgebruik van docent B (TL) 
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Figuur 3 laat een beeld zien van het doeltaal als voertaalgebruik door docent B in klas 2 van vmbo-tl. 

Docent B maakt in drie domeinen (opening, behandelen lesstof / opdrachten en complimenten) 

gebruik van de doeltaal als voertaal. Deze taaluitingen worden vormgegeven aan de hand van 

woorden, halve zinnen, hele zinnen en twee teksten in het Frans. In twee domeinen (organisatie en 

waarschuwingen) maakt docent B beperkt gebruik van de doeltaal als voertaal. In drie domeinen 

(afsluiting, grammatica-uitleg en social talk) worden er geen taaluitingen geproduceerd door docent B. 

Docent B heeft namelijk tijdens de geobserveerde lessen geen grammatica-uitleg gegeven.  

Opvallend is de grote aanwezigheid van de doeltaal als voertaal in de twee domeinen 

‘opening’ (40 taaluitingen) en ‘behandelen lesstof / opdrachten’ (81 taaluitingen), terwijl er in de drie 

domeinen ‘organisatie, complimenten en waarschuwingen) weinig gebruik wordt gemaakt van de 

Franse taal (slechts 15 taaluitingen). 

 

In de volgende figuur 4, wordt er aandacht besteed aan het doeltaal als voertaalgebruik van docent C. 

 

In figuur 4 zien we het aantal geformuleerde taaluitingen door docent C per domein in klas 2 van 

vmbo-tl. Opvallend is het ontbreken van de doeltaal als voertaal in vijf domeinen (opening, afsluiting, 

organisatie, waarschuwingen en social talk). In één domein (complimenten) wordt er slechts twee keer 

een  Frans woord geformuleerd. 

Het aantal taaluitingen in twee domeinen (behandelen lesstof / opdrachten en grammatica-

uitleg) komt redelijk overeen met elkaar wat betreft het formuleren van halve zinnen en hele zinnen in 

het Frans, maar het verschil tussen de twee domeinen wordt veroorzaakt door het opvallend grote 

aantal Franse woorden (132) in het domein ‘behandelen lesstof / opdrachten’. Opvallend is eveneens 

het ontbreken van het formuleren van Franse teksten door docent C.  

 

In de volgende figuur, figuur 5, wordt het doeltaal als voertaalgebruik door docent D weergegeven. 
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Figuur 5 geeft een weergave van het doeltaal als voertaalgebruik door docent D in verschillende 

domeinen in vwo 2. Docent D maakt in drie domeinen (organisatie, behandelen lesstof / opdrachten en 

grammatica-uitleg) het meeste gebruik van de doeltaal als voertaal. In twee domeinen (opening en 

behandelen lesstof / opdrachten) worden zelfs 32 teksten in het Frans geproduceerd. Docent D 

produceert in een drietal domeinen (organisatie, behandelen lesstof / opdrachten, complimenten) ook 

veel hele zinnen in het Frans (48 hele zinnen in totaal).  

Uit figuur 5 komt ook naar voren dat docent D ongeveer hetzelfde aantal hele zinnen en 

teksten (73 in totaal) in het Frans produceert als dat docent D woorden in het Frans produceert (75 in 

totaal). Opvallend is eveneens het ontbreken van het gebruik van de doeltaal als voertaal in twee 

domeinen (afsluiting en social talk). In het domein ‘waarschuwingen’ wordt er slechts één hele Franse 

zin geproduceerd. 

 

In het volgende subhoofdstuk wordt er per domein aandacht besteed aan het aantal taaluitingen per 

docent en worden er eveneens voorbeelden gegeven van geproduceerde taaluitingen in het Frans. 

4.3 Resultaten gebruik doeltaal als voertaal in meest voorkomende domeinen 

In dit subhoofdstuk wordt er een vergelijking gemaakt tussen het aantal geproduceerde taaluitingen per 

docent en het aantal geproduceerde taaluitingen per domein. Er worden ook voorbeelden gegeven van 

geproduceerde taaluitingen.  Dit hoofdstuk is ingedeeld in twee delen: de meest voorkomende en 

minst voorkomende domeinen. Per domein is een figuur gegeven van het totaal aantal taaluitingen per 

docent. Ook is er bij dit figuur een tabel toegevoegd, waarin naar voren komt wat iedere docent per 

maatstaf gezegd heeft. 

 

De volgende figuur, figuur 6, laat het aantal taaluitingen per docent in het domein ‘behandelen  

lesstof / opdrachten’ zien.  
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Figuur 6 geeft een weergave van het totaal aantal taaluitingen per docent in het domein ‘behandelen 

lesstof / opdrachten’. Eén docent (C) maakt aanzienlijk meer gebruik van Franse woorden (132 in 

totaal) dan de andere docenten (A, B en D).  

Alle docenten maken gebruik van hele zinnen in het Frans, terwijl docent D een groot aantal 

Franse teksten produceert (22 in totaal). Eén docent (C) maakt veel gebruik van halve zinnen in het 

Frans, terwijl de andere docenten (A, B en D) voornamelijk hele zinnen produceren in het Frans. 

 

In tabel 1 (volgende pagina), worden voorbeelden gegeven van taaluitingen die de docenten 

geformuleerd hebben in het domein ‘behandelen lesstof / opdrachten’.  

 

Tabel 1 laat enkele voorbeelden zien van geproduceerde taaluitingen door de docenten. Opvallend is 

de variatie tussen het soort woorden die docenten A, B, C en D geformuleerd hebben. Eigenaardig is 

de overeenkomst tussen de hele zinnen die twee docenten (B en C) formuleren, waarbij er gebruik 

wordt gemaakt van vraagzinnen. 

Docent B en Docent D maken allebei gebruik van Franse teksten, maar het soort uitingen die 

zij formuleren, zijn verschillend van aard. Docent B stelt voornamelijk vragen in het Frans, terwijl 

docent D aangeeft wat de leerlingen moeten doen in het Frans. 

 
  

DOCENT A DOCENT B DOCENT C DOCENT D

Woord 4 22 132 32

Halve zin 7 6 25 10

Hele zin 17 52 15 23
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Tabel 1: Voorbeelden taaluitingen door docenten in het domein 'behandelen lesstof/opdrachten' 

DOCENT WOORD HALVE ZIN HELE ZIN TEKSTJE 

A ‘Combien’ 

‘Assez’ 

‘Pourquoi pas?’ 

‘C’est tout’ 

‘On mange tous les jours 

des fruits et des légumes’ 

Geen taaluitingen 

B ‘Exactement’ 

‘Le Carnaval’ 

‘Il est…’ 

 

‘X, tu as quel âge ?’ 

‘Tu as un courrier 

électronique ?’ 

‘Tu parles un peu anglais, 

d’accord’ 

Tu as un frère ? Il s’appelle comment ? Et ta 

sœur, elle s’appelle comment ? Elle s’appelle 

X, d’accord. 

C ‘Demain’ 

‘Un autre jour’ 

‘C’est le…’ 

‘La Saint-

Nicolas,  

c’est le..’ 

‘C’est quand’ 

‘J’en ai marre’ 

‘Quand est ton anniversaire, 

mademoiselle X ?’ 

Ah, je regrette. Il n’y a plus 

de place.’ 

Geen taaluitingen 

D ‘Les pommes’ 

‘Avant-bras’ 

‘Je me sens 

souvent…’ 

‘C’est ma faute’ 

‘Je me sens souvent 

fatiguée’ 

‘Alors, les dix questions tu vas donner les 

réponses. Ça peut être en hollandais ou en 

français. Ça fait rien. Cinq minutes et il y a 

deux à trois minutes pour corriger.  

 

In de volgende figuur (7) en tabel (2) wordt aandacht besteed aan het aantal geformuleerde 

taaluitingen in het domein ‘grammatica-uitleg’ en wat de docenten precies geformuleerd hebben. 

 

Figuur 7 laat zien dat docenten C en D veel gebruik maken van de doeltaal als voertaal tijdens de 

grammatica-uitleg, waarbij het aantal geproduceerde halve zinnen groot is (19 in totaal). Opvallend is 

daarentegen het verschil tussen docenten C en D, waarbij docent C ook 10 hele zinnen in het Frans 
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‘grammatica-uitleg’ 

Woord

Halve zin

Hele zin

Tekstje

Figuur 7: Het doeltaal als voertaalgebruik in het domein 'grammatica-uitleg' 



Bacheloronderzoek naar ‘Het gebruik van de doeltaal als voertaal’ Alyssa den Drijver, Frans, Jaar 4 

23 

 

geformuleerd heeft. Docent A heeft daarentegen enkel gebruik gemaakt van drie halve zinnen in het 

Frans.  

In tabel 2 worden voorbeelden van geformuleerde taaluitingen weergegeven. 

 
Tabel 2: Voorbeelden van taaluitingen door de docenten in het domein ‘grammatica-uitleg’ 

DOCENT WOORD HALVE ZIN HELE ZIN TEKSTJE 

A Geen 

taaluitingen 

‘Je dois’ 

‘Il / elle / on 

doit’ 

Geen taaluitingen Geen taaluitingen 

B Geen 

taaluitingen 

Geen 

taaluitingen 

Geen taaluitingen Geen taaluitingen 

C ‘Il faut…’ 

‘Manger’ 

‘Aller’ 

 

‘Ils / elles 

vont…’ 

‘Nous allons’ 

‘Il faut manger des fruits’ 

‘Il faut fermer le centre’ 

‘Il va chanter’ 

‘Nous allons regarder la télé’ 

Geen taaluitingen 

D ‘S’amuser’ ‘Je m’appelle…’ ‘Qu’est-ce qu’on a appris 

maintenant ?’ 

Geen taaluitingen 

 

In tabel 2 worden een aantal voorbeelden gegeven van taaluitingen, geproduceerd door de docenten.  

Drie docenten (A, C en D) produceren in het domein ‘grammatica-uitleg’ voornamelijk verschillende 

soorten werkwoordsvormen (Je dois / ils vont). Docent D maakt daarentegen gebruik van hele zinnen 

in het Frans, die een grammatica-uitleg afsluiten.  

Docent C geeft veel verschillende voorbeelden in hele zinnen wanneer het gaat om een 

grammaticaal onderdeel (il faut), terwijl docent A enkel een persoonlijk voornaamwoord en een 

persoonsvorm geeft (je dois). Docent A maakt hierbij geen gebruik van voorbeelden aan de hand van 

woorden of hele zinnen in het Frans. Docent B heeft geen grammatica behandeld tijdens de 

lesobservaties. 

 

In figuur 8 zien we hoe vaak de docenten in het domein ‘opening’ een taaluiting formuleren en tabel 3 

geeft enkele voorbeelden van dit doeltaal als voertaalgebruik.  

 

 

DOCENT A DOCENT B DOCENT C DOCENT D

Woord 3 12 0 0

Halve zin 0 12 0 0

Hele zin 2 8 0 5

Tekstje 0 1 0 10
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Figuur 8: Het doeltaal als voertaalgebruik in het domein ‘opening’ 
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Figuur 8 laat het aantal geproduceerde taaluitingen door de docenten in het domein ‘opening’ zien. 

Drie docenten (A, B en D) maken gebruik van de doeltaal aan de hand van woorden, halve zinnen en 

hele zinnen in het Frans, terwijl docent B en D ook Franse teksten produceren. Docent D formuleert 

aanzienlijk meer Franse teksten (10 in totaal) dan docent B (1 in totaal). Opvallend is het ontbreken 

van het doeltaal als voertaalgebruik door docent C tijdens de opening. 

 

In de volgende tabel (3) zien we een aantal voorbeelden van taaluitingen die door de docenten 

geformuleerd zijn in het domein ‘opening’. 

 

Tabel 3: Voorbeelden van taaluitingen door de docenten in het domein 'opening' 

DOCENT WOORD HALVE ZIN HELE ZIN TEKSTJE 

A ‘Regarder’ 

‘Parler’ 

Geen taaluitingen ‘Voilà ce qu’on va 

faire aujourd’hui’ 

‘Tu peux répondre 

aux questions’ 

Geen taaluitingen 

B ‘Écoute’ 

‘Parfait’ 

‘Les jours de la 

semaine’ 

‘Les mois de 

l’année’ 

‘X, peux-tu nommer 

les jours de la 

semaine ?’ 

Aujourd’hui, c’est mercredi le 20 mai. Et 

pour aujourd’hui, c’est les jours de la 

semaine, les mois de l’année et les dates, 

hein. On va commencer à répéter un petit 

peu et après le S.O., d’accord ?’ 

C Geen 

taaluitingen 

Geen taaluitingen Geen taaluitingen Geen taaluitingen 

D Geen 

taaluitingen 

Geen taaluitingen ‘Unité 5, on s’amuse’ 

‘Bon, on va 

continuer, c’était le 

nombre’ 

‘Alors, messieurs et dames, prenez vos 

livres. On va commencer maintenant. Tout 

le monde prend le livre, le livre d’élève 

avec les textes et à la page soixante-

quatorze.’ 

 

In tabel 3 zien we dat het doeltaal als voertaalgebruik in het domein ‘opening’ redelijk met elkaar 

overeen komt voor de vier docenten. Twee docenten (A en B) maken hierbij gebruik van 

sleutelwoorden (regarder / parler / écoute). Ook zijn er twee docenten (A en D) die aan de hand van 

hele zinnen dezelfde soort taaluitingen formuleren, waarbij zij aangegeven dat de les begint in het 

Frans en wat er behandeld gaat worden. Twee docenten (B en D) geven eveneens een introductie van 

de les in het Frans (door middel van een tekstje), waarbij er wordt aangegeven wat de planning is en 

wat er van de leerlingen wordt verwacht. Opvallend is dat docent C geen taaluitingen produceert 

tijdens de opening. 

 

In de volgende figuur (9) en tabel (4) wordt er aandacht besteed aan de hoeveelheid taaluitingen in het 

domein ‘organisatie’ en wat formuleringen dat precies zijn.  
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door de docenten tijdens de organisatie zien. 

Opvallend is dat slechts twee docenten (B en D) gebruikmaken van dit domein, waarbij docent B twee 

halve zinnen en drie hele zinnen in het Frans formuleert. Docent D maakt gebruik van zowel woorden, 

halve zinnen, hele zinnen en een tekstje in het Frans. Docent A heeft slechts één hele zin 

geformuleerd, terwijl docent C geen taaluitingen geformuleerd heeft. 

 

In tabel 4 wordt er aandacht besteed aan de verschillende taaluitingen van de docenten A, B, C en D in 

het domein ‘organisatie’. 

 

Tabel 4: Voorbeelden van taaluitingen door de docenten in het domein 'organisatie' 

DOCENT WOORD HALVE ZIN HELE ZIN TEKSTJE 

A Geen 

taaluitingen 

Geen taaluitingen ‘Silence, s’il vous plaît’ Geen taaluitingen 

B Geen 

taaluitingen 

‘Écoute, s’il te 

plaît !’ 

‘Alors, tout le monde 

arrête maintenant, 

silence ! 

Geen taaluitingen 

C Geen 

taaluitingen 

Geen taaluitingen Geen taaluitingen Geen taaluitingen 

D ‘Un, deux, trois’ ‘Oui, toi!’ ‘Les quatres minutes 

commencent 

maintenant.’ 

Maintenant, on peut dire quatre 

minutes pour étudier ces mots. 

Quatre minutes. Silence tout le 

monde. Étudier’. 

  

Tabel 4 laat een overzicht zien van een aantal voorbeelden van geproduceerde taaluitingen in het 

domein ‘organisatie’ door de docenten. Drie docenten (A, B, D) produceren aan de hand van halve 

zinnen en hele zinnen taaluitingen, waarbij er om stilte wordt gevraagd of wordt aangegeven dat de 

leerlingen dienen te luisteren. Twee docenten (A en B) produceren voornamelijk halve zinnen en hele 

zinnen in het Frans, waarbij er om stilte gevraagd wordt, terwijl docent D de Franse taal gebruikt om 

instructies te geven, leerlingen aan te wijzen of aan te geven hoe lang een opdracht duurt. Docent C 

formuleert daarentegen helemaal geen taaluitingen in het domein ‘organisatie’. 

 

DOCENT A DOCENT B DOCENT C DOCENT D

Woord 0 0 0 22

Halve zin 0 2 0 1

Hele zin 1 3 0 15

Tekstje 0 0 0 1
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Het doeltaal als voertaalgebruik in het domein ‘organisatie’ 
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Hele zin
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Figuur 9: Het doeltaal als voertaalgebruik in het domein 'organisatie' 
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In de volgende figuur (10) en tabel (5) wordt het aantal taaluitingen van de docenten in het domein 

‘complimenten’ weergegeven, waarbij er ook gekeken wordt naar de soort taaluitingen.  

 

In figuur 10 zien we het aantal taaluitingen van de docenten in het domein ‘complimenten’. 

Alle docenten maken gebruik van Franse complimenten aan de hand van woorden (22 in totaal). 

Opvallend is dat één docent (B) halve zinnen produceert wanneer complimenten gegeven worden en 

docent D maakt gebruik van hele zinnen in het domein ‘complimenten’. Eigenaardig is eveneens het 

ontbreken van de maatstaf ‘tekstje’. Geen enkele docent geeft complimenten aan de hand van Franse 

teksten.  

 

In de tabel hieronder, tabel 5, worden voorbeelden gegeven van taaluitingen die de docenten A, B, C 

en D in het domein ‘complimenten’ geformuleerd hebben. 

 
Tabel 5: Voorbeelden van taaluitingen door de docenten in het domein ‘complimenten’ 

DOCENT WOORD HALVE ZIN HELE ZIN TEKSTJE 

A ‘Très bien!’  Geen taaluitingen Geen taaluitingen Geen 

taaluitingen 

B ‘Parfait’ ‘Très bien, 

parfait !’ 

Geen taaluitingen Geen 

taaluitingen 

C ‘Très bien!’ Geen taaluitingen Geen taaluitingen Geen 

taaluitingen 

D ‘Très bien’ Geen taaluitingen ‘La taille, très bien, ça c’est facile, hein, très 

bien’.  

Geen 

taaluitingen 

 

Tabel 5 laat zien welke complimenten de docenten geformuleerd hebben.  

Drie docenten (A, C en D) maakt hierbij gebruik van woorden (très bien), terwijl docent B de 

complimenten met elkaar mixt (très bien, parfait). Opvallend is dat docent D de complimenten mixt in 

zinnen. Twee docenten (A en C) geven enkel woorden als maatstaf, terwijl docent B en docent D dit 

ook doen aan de hand van halve zinnen en hele zinnen. Er worden geen taaluitingen geformuleerd in 

de vorm van tekstjes. 

DOCENT A DOCENT B DOCENT C DOCENT D

Woord 7 5 2 8

Halve zin 0 4 0 0

Hele zin 0 0 0 10

Tekstje 0 0 0 0
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Figuur 10: Het doeltaal als voertaalgebruik in het domein 
‘complimenten’ 
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Figuur 10: Het doeltaal als voertaalgebruik in het domein 'complimenten' 
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In het volgende subhoofdstuk (4.4) wordt er aandacht besteed aan de minder voorkomende domeinen.  

4.4 Resultaten gebruik doeltaal-voertaal in minder voorkomende domeinen 

In figuur 11 zien we het aantal geproduceerde taaluitingen in de minder voorkomende domeinen door 

de docenten.  

 

Opvallend is dat het domein ‘waarschuwingen’ de meeste taaluitingen heeft, waaronder woorden (4), 

halve zinnen (5) en hele zinnen (4). Tijdens de afsluiting en de social talk wordt er slechts twee keer 

een taaluiting geformuleerd (één hele zin en één woord).  

 

In tabel 6 wordt aandacht besteed aan enkele voorbeelden van taaluitingen door de docenten in de 

minder voorkomende domeinen.  

 

Tabel 6: Voorbeelden van taaluitingen door de docenten in minder voorkomende domeinen 

DOMEIN WOORD HALVE ZIN HELE ZIN TEKST DOCENT 

WAARSCHU-

WINGEN 

‘Silence’ ‘Les garçons  

et les filles’ 

‘Pas parler l’un avec l’autre, pas’ 

 

‘Écoute, s’il te plaît!’ 

Geen 

taaluitingen 

B 

D 

SOCIAL  

TALK 

‘Malheureuse- 

ment’ 

Geen taaluitingen Geen taaluitingen Geen 

taaluitingen 

A 

AFSLUITING Geen 

taaluitingen 

‘Les devoirs’ Geen taaluitingen Geen 

taaluitingen 

D 

 

In tabel 6 is een variatie aan taaluitingen te zien, waarbij drie docenten (A, B en D) taaluitingen 

geformuleerd hebben. Docent C heeft geen taaluitingen geformuleerd. De waarschuwingen zijn gericht 

op het gedrag van de leerlingen, terwijl de social talk en de afsluiting in het algemeen geuit zijn. 

 

In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 5, wordt er aandacht besteed aan de visie van de docenten over 

het gebruik van de doeltaal als voertaal in lessensituaties. 
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Taaluitingen docenten A, B, C en D in minder voorkomende domeinen 
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Figuur 11: Taaluitingen docenten in minder voorkomende domeinen  
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5 Resultaten interviews docenten over doeltaal als voertaalgebruik 

In het volgende hoofdstuk wordt er aandacht besteed aan de resultaten die voortgekomen zijn uit de 

interviews met de docenten Frans van het RSG Wiringherlant. Dit hoofdstuk is ingedeeld in vier 

delen: het eerste deel geeft de algemene visie van de docenten op het doeltaal als voertaal-principe.  

Het tweede gedeelte richt zich op de vergelijking tussen de verwachting van het doeltaalgebruik en de 

uitvoering in werkelijkheid van het doeltaal als voertaal-principe door de docenten Frans. Het derde 

gedeelte zal gaan over het doeltaal als voertaalgebruik in combinatie met niveauverschil, tekstbegrip 

en begrijpelijkheid. Het laatste gedeelte van dit hoofdstuk geeft weer hoe de docenten Frans het 

doeltaal als voertaalgebruik tijdens de lessen als docent maar ook als sectie Frans zouden kunnen 

stimuleren.  

 

5.1 Algemene visie van docenten op het doeltaal als voertaal-principe 

In de volgende tabel (7) wordt weergegeven wat de docenten Frans op het RSG Wiringherlant onder 

een ‘goede’ taaldocent verstaan. 

 

Tabel 7: De belangrijkste kenmerken van een ‘goede’ taaldocent 

DOCENT KENMERKEN VAN EEN GOEDE TAALDOCENT 

 

A 1 Vakbeheersing 

2 Duidelijk overbrengen van leerstof op lln. 

3 Ervoor zorgen dat lln. iets leren 

B 1 Spreken van de taal tijdens les 

2 Rekening houden met doelgroep 

3 Het functioneel inzetten van de taal 

4 Duidelijke context voor lln.  reële taalhandelingen (camping / winkel) 

C 1 Enthousiast 

2 Levendig lesgeven 

3 Lln. bij les betrekken 

D 1 Overbrengen van een taal op lln. 

 

Tabel 7 geeft de kenmerken van een goede taaldocent volgens de docenten Frans weer.  

Twee docenten, A en C, geven voornamelijk algemene kenmerken van een docent, terwijl docent B en 

docent D zich richten tot taaldocenten. Docent B en Docent D geven allebei aan dat een goede 

taaldocent de taal kan overbrengen op leerlingen, gebruikmakend van de functionaliteit van een taal. 

Docent B benoemt hierbij  ook de duidelijke context voor leerlingen aan de hand van reële 

taalhandelingen. 

 

In de volgende tabel, tabel 8, wordt aandacht besteed aan de mening van de docenten over het doeltaal 

als voertaal-principe in zijn algemeenheid. 
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Tabel 8: Het doeltaal als voertaal-principe in het algemeen 

DOCENT HET DOELTAAL ALS VOERTAAL-PRINCIPE IN HET ALGEMEEN 

 

A 1 Meer gebruik van doeltaal als voertaal, lln. meer Frans spreken en benaderd in het Frans 

B 1 Een manier om lln. in contact te laten komen met de Franse taal 

2 Lln. zo in contact met Franse taal 

3 Lastig toepasbaar (Engelse taal veel frequenter; radio / tv) 

4 Zowel door docent als lln. toepasbaar 

5 Eigen inbreng lln. tijdens lessen 

6 Werken met een vaste structuur als basis 

7 Vast onderdeel MVT-les 

C 1 ‘Alles in het Frans’ 

2 Evenwicht tussen gebruik doeltaal als voertaal en moedertaal 

3 Meer gestimuleerd door docenten 

4 Ideale situatie: Een ‘gewoner wordend’ principe voor lln. 

D 1 Spreken in doeltaal waar mogelijk 

2 Zowel eigen gebruik Franse taal als gebruik Franse taal door lln. 

 

In tabel 8 zien we hoe de docenten tegen het doeltaal als voertaal-principe aankijken. Drie docenten 

(A, B en D) geven aan dat  het principe zowel door de docenten zelf als door de leerlingen gehanteerd 

dient te worden. Docent C geeft ook aan dat het principe meer gestimuleerd zou moeten worden door 

docenten. Het doeltaal als voertaal-principe is volgens een aantal docenten (B, C en D) een principe 

waarbij zoveel mogelijk Frans gesproken wordt.  

 

In de volgende tabel, tabel 9, zien we wat volgens de docenten de voordelen van het gebruik van het 

doeltaal als voertaal-principe zijn en de bezwaren tegen het gebruik van het principe. 

 
Tabel 9: De voordelen van -en bezwaren tegen het doeltaal als voertaalgebruik 

DOCENT VOORDELEN DOELTAAL ALS VOERTAAL BEZWAREN DOELTAAL ALS 

VOERTAAL 

A 1 Lln. bekender met de taal 

2 Lln. niet meer verrast door gebruik doeltaal als 

voertaal 

1 Geen bezwaren 

B 1 Lln. zo vaak mogelijk in contact met de taal 

2 Lln. bekender met de taal 

3 Opbouwen ‘standaardrepetoire’  

1 Sommige lln. moeite met Frans 

2 Controle of boodschap overkomt  

3 Extra toelichting in Nederlands 

C 1 De taal ‘gewoon’ voor lln. 

2 Lln. begrijpen de taal 

3 Lln. vertrouwd met de taal 

4 Lln. durven te spreken in de doeltaal 

1 Geen bezwaren  

D 1 Lln. meer gebruik spreek- en luistervaardigheid 

2 Lln. met elkaar in gesprek 

3 Ondergedompeld in de taal  

1 Geen bezwaren  
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Tabel 9 geeft enerzijds de voordelen van het gebruik van de doeltaal als voertaal weer volgens de 

docenten. Anderzijds komen in tabel 3 de bezwaren tegen het gebruik van de doeltaal als voertaal naar 

voren volgens de docenten Frans.  

In tabel 9 lezen we dat drie docenten (A, B en C) aangeven dat leerlingen dankzij het doeltaal 

als voertaal-principe bekender of vertrouwder raken met de taal. Docenten A en D geven ook aan dat 

de leerlingen de taal als ‘gewoon’ gaan ervaren. Docenten C en D vinden dat het gebruik van de 

doeltaal als voertaal de leerlingen aanmoedigt om meer in –en met elkaar te spreken in de doeltaal.  

Opvallend is dat drie docenten (A, C en D) geen bezwaren zien tegen het gebruik van de 

doeltaal als voertaal, terwijl docent B aangeeft dat sommige leerlingen moeite hebben met Frans. 

Docent B geeft aan dat het gebruik van de doeltaal als voertaal het overkomen van de boodschap in de 

weg kan staan. Hierdoor hebben sommige leerlingen extra toelichting nodig in het Nederlands. 

 

In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk, wordt er ingezoomd op de tabellen 10 t/m 17. We lezen in 

dit gedeelte hoe de docenten verwachten het doeltaalgebruik vorm te geven in hun lessen, hoe zij dit in 

werkelijkheid doen en hoe het voorkomen –of ontbreken van de doeltaal zou kunnen worden 

verklaard. 

5.2 De vormgeving van het doeltaal als voertaal-principe volgens de docenten  

In de tabellen 10 tot en met 17 wordt weergegeven op welke manier de docenten omgaan met het 

doeltaal als voertaal-principe in de verschillende domeinen. De volgorde van de domeinen is ingedeeld 

van meest voorkomende -tot het minst voorkomende domein. Er wordt een vergelijking gemaakt 

tussen de verwachting van de uitvoering van het doeltaal als voertaal-principe volgens de docenten per 

domein en de daadwerkelijke uitvoering van het doeltaal als voertaalgebruik. Ook wordt er kort 

gekeken naar verklaringen voor het voorkomen –en ontbreken van de doeltaal als voertaal per domein. 

 In tabel 10 (volgende pagina) wordt weergegeven op welke manier de docenten de doeltaal als 

voertaal toepassen in het domein ‘behandelen lesstof/opdrachten’.  

 

In tabel 10 lezen we het doeltaal als voertaalgebruik door de docenten in het domein ‘behandelen 

lesstof / opdrachten’ af.  

Twee docenten (B en C) geven aan zowel de doeltaal als voertaal als het Nederlands te 

gebruiken in het domein ‘behandelen lesstof / opdrachten’, terwijl twee andere docenten (A en D) 

aangeven dit wel te doen. Voor docent B (voor de helft Frans), docent A (wel Frans) en docent D (wel 

Frans) komt die verwachting overeen met de werkelijkheid, terwijl docent C (voor de helft Frans) in 

werkelijkheid meer Frans spreekt dan zij zelf verwacht had. 

Opvallend is dat docent A (wel Frans) en docent C (meer Frans in werkelijkheid) het wel of 

niet gebruiken van de doeltaal als voertaal toeschrijven aan de leergang waarmee gewerkt wordt en de 

manier waarop de leergang met de Franse taal omgaat. 
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Tabel 10: Domein – Behandelen lesstof / opdrachten 

DOCENT VERWACHTING 

GEBRUIK DOELTAAL 

UITVOERING IN 

WERKELIJKHEID 

VERGELIJKING 

TUSSEN 

VERWACHTING EN 

UITVOERING 

VERKLARING 

VOORKOMEN 

GEBRUIK 

DOELTAAL 

VERKLARING 

ONTBREKEN 

GEBRUIK 

DOELTAAL 

A Gebruik doeltaal als 

voertaal  

Woorden, halve zinnen 

en hele zinnen in het 

Frans 

=  Hangt af van 

opdrachten (in 

Nederlands en 

Frans) 

 

B Gebruik doeltaal als 

voertaal afwisselend, 

soms ook Nederlands  

Woorden, halve zinnen 

en hele zinnen in het 

Frans 

=  Niveauverschillen 

in klas 

C Geen doeltaal-

voertaalgebruik, soms 

stukjes in het Frans 

Woorden, halve zinnen 

en hele zinnen in het 

Frans 

+  Automatisch 

Frans spreken 

door werken 

met boek 

 

D Gebruik doeltaal als 

voertaal  

Woorden, halve zinnen 

en hele zinnen in het 

Frans 

=  Hét domein om 

Frans in te 

spreken 

 

 

Toelichting: 

= betekent dat de verwachting van de docent overeenkomt met de uitvoering in de werkelijkheid 

+ betekent dat de docent de doeltaal in werkelijkheid vaker gebruikt dan hij zelf verwacht had 

 

In de volgende tabel (11) is het doeltaal als voertaalgebruik van de docenten A, B, C en D in het 

domein ´grammatica-uitleg´ terug te vinden.  

 
Tabel 11: Domein – Grammatica-uitleg 

DOCENT 
VERWACHTING  

GEBRUIK DOELTAAL 

UITVOERING IN 

WERKELIJKHEID 

VERGELIJKING 

TUSSEN 

VERWACHTING 

EN UITVOERING 

VERKLARING 

VOORKOMEN 

GEBRUIK 

DOELTAAL 

VERKLARING 

ONTBREKEN 

GEBRUIK DOELTAAL 

A Geen doeltaal-

voertaalgebruik, bepaalde 

benamingen in Frans 

Eén hele zin in het 

Frans 

+  Een 

verklaring 

ontbreekt 

 

B Geen doeltaal-

voertaalgebruik 

Geen doeltaal-

voertaalgebruik 

=   Te moeilijk i.v.m. 

niveauverschil 

C Geen doeltaal-

voertaalgebruik 

Woorden, een halve 

zin en een hele zin 

in het Frans 

+   Te moeilijk voor lln. 

in onderbouw 

D Geen doeltaal-

voertaalgebruik, bepaalde 

benamingen in Frans 

Halve zinnen, hele 

zinnen en tekstjes in 

het Frans 

+   Belangrijk om te 

omschrijven wat iets 

in het Frans betekent 

Toelichting: 

= betekent dat de verwachting van de docent overeenkomt met de uitvoering in de werkelijkheid 

+ betekent dat de docent de doeltaal in werkelijkheid vaker gebruikt dan hij zelf verwacht had 
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In tabel 11 lezen we het gebruik van de doeltaal als voertaal door de docenten in het domein 

‘grammatica-uitleg’ af. Twee docenten (B en C) geven aan geen gebruik te maken van de doeltaal als 

voertaal in het domein ‘grammatica-uitleg’, terwijl twee docenten (A en D) aangeven enkel gebruik te 

maken van Franse benamingen. Voor docent B (geen Frans) komt die verwachting overeen met de 

werkelijkheid, maar docent A (geen Frans), docent C (geen Frans) en docent D (geen Frans) spreken 

in werkelijkheid meer Frans tijdens de grammatica-uitleg dan zij zelf verwacht hadden. 

Opvallend is dat twee docenten (A en D) het beiden belangrijk vinden dat de Franse 

benamingen benoemd worden, net zoals twee docenten (B en C) het uitleggen van de grammatica in 

het Frans in de onderbouw te moeilijk vinden voor de leerlingen. 

 

In tabel 12 wordt er aandacht besteed aan de vormgeving van het doeltaal als voertaal-principe door de 

docenten in het domein ‘opening’. 

 
Tabel 12: Domein – Opening 

DOCENT VERWACHTING 

GEBRUIK DOELTAAL 

UITVOERING IN 

WERKELIJKHEID 

VERGELIJKING 

TUSSEN 

VERWACHTING EN 

UITVOERING 

VERKLARING 

VOORKOMEN 

GEBRUIK 

DOELTAAL 

VERKLARING 

ONTBREKEN GEBRUIK 

DOELTAAL 

A Opening in het 

Frans  

Woorden en hele zinnen 

in het Frans  

=  Bewust bezig 

met de Franse 

taal 

 

B Opening niet altijd 

consequent + 

structureel in Frans 

Woorden, halve zinnen en 

hele zinnen in het Frans 

 

+   Organisatorische 

redenen en het 

klassenmanagement 

C Opening in het 

Nederlands 

Geen doeltaal als voertaal 

tijdens de opening 

=   Klassenmanagement 

+ organisatie  

D Opening in het 

Frans  

Hele zinnen en tekstjes in 

het Frans 

=  Zinnen als 

‘Vous avez 

appris’ 

 

 

Toelichting: 

= betekent dat de verwachting van de docent overeenkomt met de uitvoering in de werkelijkheid 

+ betekent dat de docent de doeltaal in werkelijkheid vaker gebruikt dan hij zelf verwacht had 

 

Tabel 12 geeft het gebruik van de doeltaal als voertaal door de docenten in het domein ‘opening’ weer.  

Twee docenten (B en C) geven aan de doeltaal als voertaal niet te gebruiken in het domein ‘opening’, 

terwijl twee andere docenten (A en D) zeggen dat wel te doen. Voor docent A (wel Frans), docent C 

(geen Frans) en docent D (wel Frans) komt die verwachting overeen met de werkelijkheid, terwijl 

docent B (geen Frans) in werkelijkheid meer Frans spreken tijdens de opening dan zij zelf verwacht 

had. Opvallend is dat beide docenten, B en C, het niet gebruiken van de doeltaal tijdens de opening 

toeschrijven aan klassenmanagement en andere organisatorische redenen.  

 

In de volgende tabel, tabel 13, wordt weergegeven hoe de docenten het doeltaal als voertaal-principe 

vormgeven in het domein ‘organisatie’. 
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Tabel 13: Domein – Organisatie 

DOCENT VERWACHTING 

GEBRUIK DOELTAAL 

UITVOERING IN 

WERKELIJKHEID 

VERGELIJKING 

TUSSEN 

VERWACHTING EN 

UITVOERING 

VERKLARING 

VOORKOMEN 

GEBRUIK 

DOELTAAL 

VERKLARING 

ONTBREKEN  

GEBRUIK  

DOELTAAL 

A De organisatie in 

het Frans 

Eén keer een hele zin in 

het Frans  

-   Terugval Nederlands  

makkelijk 

B De organisatie in 

Frans en Nederlands 

Halve –en hele zinnen in 

het Frans  

+   Standaardrepertoire, 

soms moeilijk voor 

lln. 

C Geen doeltaal-

voertaalgebruik 

Geen doeltaal-

voertaalgebruik 

=   Te moeilijke 

leergang, 

Nederlandse 

toelichting vereist 

D Doeltaal als voertaal 

m.b.v. Franse 

leergang 

Woorden, halve zinnen, 

hele zinnen en teksten in 

het Frans 

=   Moeilijke leergang, 

overgang op 

Nederlands 

 

Toelichting: 

= betekent dat de verwachting van de docent overeenkomt met de uitvoering in de werkelijkheid 

+ betekent dat de docent de doeltaal in werkelijkheid vaker gebruikt dan hij zelf verwacht had 

- betekent dat de verwachting van de docent hoger is dan de uitvoering in werkelijkheid 

 

Tabel 13 geeft het gebruik van de doeltaal als voertaal door de docenten in het domein ‘organisatie’ 

weer. 

Twee docenten (A en D) geven aan de doeltaal als voertaal te gebruiken in het domein ‘organisatie’, 

terwijl één docent (C) zegt dat niet te doen. Eén docent (B) geeft aan de ‘organisatie’ zowel in het 

Nederlands als in het Frans te doen. Voor docent C (geen Frans) en docent D (wel Frans) komt die 

verwachting overeen met de werkelijkheid, terwijl docent A (wel Frans) minder Frans spreekt tijdens 

de organisatie dan zij zelf verwacht had. Docent B (voor de helft Frans) spreekt daarentegen meer 

Frans dan zij zelf verwacht had.  

Opvallend is dat twee docenten (C en D) het weinige gebruik van de doeltaal als voertaal toeschrijven 

aan een moeilijke leergang. 

 

In de volgende tabel, tabel 14, is weergegeven hoe de docenten het doeltaal als voertaal-principe 

vormgeven in het domein ‘complimenten’. 
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Tabel 14: Domein – Complimenten 

DOCENT VERWACHTING 

GEBRUIK DOELTAAL 

UITVOERING IN 

WERKELIJKHEID 

VERGELIJKING 

TUSSEN 

VERWACHTING EN 

UITVOERING 

VERKLARING 

VOORKOMEN 

GEBRUIK DOELTAAL 

VERKLARING 

ONTBREKEN 

GEBRUIK 

DOELTAAL 

A Gebruik doeltaal als 

voertaal  

Woorden in het 

Frans 

= Complimenten 

minder dwingend 

dan 

waarschuwingen 

 

B Gebruik doeltaal als 

voertaal, soms ook in 

Nederlands 

Halve zinnen en 

hele zinnen in het 

Frans  

=  Onbewust geven 

van complimenten 

in het Frans  

 

C Gebruik doeltaal als 

voertaal, soms ook in 

Nederlands 

Woorden in het 

Frans 

=  Onbewust geven 

van complimenten 

in het Frans 

 

D Gebruik doeltaal als 

voertaal, soms ook in 

Nederlands 

Hele zinnen en 

tekstjes in het Frans  

+  Hét domein om 

Frans in te spreken 

 

 

Toelichting: 

= betekent dat de verwachting van de docent overeenkomt met de uitvoering in de werkelijkheid 

+ betekent dat de docent de doeltaal in werkelijkheid vaker gebruikt dan hij zelf verwacht had 

 

In tabel 14 wordt het doeltaal als voertaalgebruik door de docenten in het domein ‘grammatica-uitleg’ 

weergegeven. 

Drie docenten (B, C en D) geven aan zowel de doeltaal als voertaal als het Nederlands te gebruiken in 

het domein ‘grammatica-uitleg’, terwijl docent A zegt enkel de doeltaal als voertaal te gebruiken. 

Voor docent A (wel Frans), docent B (gedeeltelijk Frans) en docent C (gedeeltelijk Frans) komt die 

verwachting overeen met de werkelijkheid, maar docent D (gedeeltelijk Frans) maakt in werkelijkheid 

meer gebruik van de Franse taal dan zij zelf verwacht had. 

Opvallend is dat twee docenten (B en C) het gebruik van de doeltaal als voertaal in het domein 

‘complimenten’ toeschrijven aan een zekere onbewustheid.  

 

In de tabel 15 (volgende pagina), wordt er ingezoomd op het gebruikmaken van de doeltaal als 

voertaal in het domein ‘waarschuwingen’.  

 

We zien in tabel 15 dat geen enkele docent aangeeft de doeltaal als voertaal te gebruiken in het domein 

‘waarschuwingen’. Voor docent A (geen Frans) en docent C (geen Frans) komt die verwachting 

overeen met de werkelijkheid, terwijl docent B (geen Frans) en docent D (geen Frans) in werkelijkheid 

meer Frans tijdens het geven van waarschuwingen dan zij zelf verwachtten. Opvallend is dat docenten 

A, B en D aangeven dat de waarschuwing duidelijk, kort en bondig moet zijn. 
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Tabel 15: Domein – Waarschuwingen 

DOCENT VERWACHTING 

GEBRUIK DOELTAAL 

UITVOERING IN 

WERKELIJKHEID 

VERGELIJKING 

TUSSEN 

VERWACHTING EN 

UITVOERING 

VERKLARING 

VOORKOMEN 

GEBRUIK 

DOELTAAL 

VERKLARING 

ONTBREKEN  

GEBRUIK  

DOELTAAL 

A Geen doeltaal-

voertaalgebruik 

Gebruik doeltaal als 

voertaal  

=   Waarschuwingen 

onduidelijk in Frans 

B Geen doeltaal-

voertaalgebruik 

Eén hele zin in het 

Frans 

+   Waarschuwingen 

kort en bondig 

C Geen doeltaal-

voertaalgebruik 

Gebruik doeltaal als 

voertaal  

=  Klassenmanagement 

D Geen doeltaal-

voertaalgebruik 

Halve zinnen, hele 

zinnen en tekstjes in 

het Frans 

+   Boodschap moet 

goed overkomen 

 

Toelichting: 

= betekent dat de verwachting van de docent overeenkomt met de uitvoering in de werkelijkheid 

+ betekent dat de docent de doeltaal in werkelijkheid vaker gebruikt dan hij zelf verwacht had 

 

In de volgende tabel (16) zullen we aandacht besteden aan het laatste domein ‘social talk’ en de 

manier waarop de docenten in dit domein gebruikmaken van de doeltaal als voertaal. 

 
Tabel 16: Domein – Social talk 

DOCENT VERWACHTING 

GEBRUIK DOELTAAL 

UITVOERING IN 

WERKELIJKHEID 

VERGELIJKING 

TUSSEN 

VERWACHTING 

EN UITVOERING 

VERKLARING 

VOORKOMEN 

GEBRUIK 

DOELTAAL 

VERKLARING 

ONTBREKEN 

GEBRUIK  

DOELTAAL 

A Geen doeltaal-

voertaalgebruik 

Eén woord in het Frans +   Geen gewoonte 

B Geen doeltaal-

voertaalgebruik 

Geen doeltaal-

voertaalgebruik 

=  Focus op aanleren 

simpele taaluitingen 

C Geen doeltaal-

voertaalgebruik 

Geen doeltaal-

voertaalgebruik 

=   Te lage 

woordenschat 

D Geen doeltaal-

voertaalgebruik 

Geen doeltaal-

voertaalgebruik 

=   ‘Moment van 

ontspanning’ in 

Nederlands 

 

Toelichting: 

= betekent dat de verwachting van de docent overeenkomt met de uitvoering in de werkelijkheid 

+ betekent dat de docent de doeltaal in werkelijkheid vaker gebruikt dan hij zelf verwacht had 

 

Tabel 16 geeft het gebruik van de doeltaal als voertaal door de docenten in het domein ‘social talk’ 

weer. 

Geen enkele docent geeft aan gebruik te maken van de doeltaal als voertaal in het domein ‘social talk’. 

Voor docent A (geen Frans) komt die verwachting niet overeen met de werkelijkheid. Opvallend is dat 
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de docenten het niet-gebruikmaken van de doeltaal als voertaal allemaal toeschrijven aan andere 

oorzaken.  

 

De volgende tabel, tabel 17, geeft weer hoe de docenten A, B, C en D het doeltaal als voertaal-principe 

uitvoeren in het domein ‘afsluiting’. 

 
Tabel 17: Domein – Afsluiting 

DOCENT 
VERWACHTING  

GEBRUIK DOELTAAL 

UITVOERING IN 

WERKELIJKHEID 

VERGELIJKING 

TUSSEN 

VERWACHTING EN 

UITVOERING 

VERKLARING 

VOORKOMEN 

GEBRUIK 

DOELTAAL 

VERKLARING 

ONTBREKEN 

GEBRUIK DOELTAAL 

A Geen doeltaal-

voertaalgebruik 

Geen doeltaal-

voertaalgebruik 

=   Nederlandse 

lesreflectie 

B Geen doeltaal-

voertaalgebruik 

Geen doeltaal-

voertaalgebruik 

=   Overkomen van 

boodschap  

C Geen doeltaal-

voertaalgebruik 

Geen doeltaal-

voertaalgebruik 

=   Organisatie + 

klassenmanagement 

D Niet altijd consequent  

doeltaal-voertaal  

Weinig doeltaal 

als voertaal 

=   Tijdskwestie  

 

Toelichting: 

= betekent dat de verwachting van de docent overeenkomt met de uitvoering in de werkelijkheid 

 

Tabel 17 geeft het gebruik van de doeltaal als voertaal door de docenten in het domein ‘afsluiting’ 

weer. 

Drie docenten (A, B en C) geven aan de doeltaal als voertaal niet te gebruiken in het domein 

‘afsluiting’, terwijl één docent (D) zegt dit weinig te doen. Voor docenten A, B, C (geen Frans) en 

docent D (weinig Frans) komt die verwachting overeen met de werkelijkheid. Opvallend is dat alle 

docenten een andere reden geven waarom de doeltaal als voertaal niet gebruikt wordt in het domein 

‘afsluiting’. 

 

In het derde gedeelte van dit hoofdstuk wordt er aandacht besteed aan de mening van de docenten wat 

betreft het doeltaal als voertaal-principe, waarbij er ingegaan wordt op onderwerpen als 

‘niveauverschillen’, ‘tekstbegrip’ en ‘begrijpelijkheid’.  

 

 

5.3 Niveauverschillen, tekstbegrip en begrijpelijkheid 

Tabel 18 (volgende pagina) geeft een overzicht van de visies van de docenten op het omgaan met 

niveauverschillen, het omgaan met tekstbegrip en het omgaan met begrijpelijkheid wanneer er in het 

Frans gesproken wordt door de docenten.  
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Tabel 18: Het doeltaal als voertaal-principe en het niveauverschil, het tekstbegrip en de begrijpelijkheid 

DOCENT HOE ER WORDT 

OMGEGAAN MET 

‘NIVEAU-VERSCHIL’ 

HOE ER WORDT 

OMGEGAAN MET 

‘TEKSTBEGRIP’ 

HOE ER WORDT 

OMGEGAAN MET 

‘BEGRIJPELIJKHEID’ 

A 1 Uitspreken simpele Franse 

woorden en zinnen 

2 Vocabulaire niet snel aangepast 

aan niveau lln. 

1 Opschrijven op bord 

2 Lln. vertalen moeilijke zinnen 

(deel voor deel) 

 

1 Uitbeelden lesstof 

2 Wachten met vertalen lesstof 

3 Nog steeds onduidelijk, dan uitleg 

in Nederlands 

B 1 TL-niveau: veel herhalen (soms 

in Nederlands) 

2 TL-niveau: gebruiken Franse 

standaard-woorden  

3 HAVO/VWO-niveau: minder 

herhalen lesstof 

4 HAVO/VWO-niveau: vergroten 

vocabulaire  

1 Centrale Franse instructie 

(ook in Nederlands) 

2 Lln. met moeite, extra 

aandacht 

3 Aantal keer toelichten in 

Frans, indien nog onduidelijk in 

Nederlands 

4 Werken met vast stappenplan 

1 Consequentheid herhalen a.d.h.v. 

stappenplan 

2 Op zoveel mogelijke manieren 

uitleggen 

3 Nog steeds onduidelijk, dan uitleg 

in Nederlands 

C 1 TL-niveau: herhaling + lesstof 

opnieuw behandelen 

2 HAVO/VWO-niveau: hoger 

werktempo 

1 Geen verschil tussen 

TL/HAVO/VWO-niveau 

2 Lln. moeten op vragen 

kunnen antwoorden, teksten 

ook kunnen begrijpen 

1 Gebruik gebaren 

2 Gebruik gezichtsuitdrukkingen 

3 Aanwijzen voorwerpen 

4 Nog steeds onduidelijk, dan uitleg 

in Nederlands 

D 1 Eenvoudig Frans spreken 

2 HAVO/VWO-klassen kunnen 

meer aan 

1 Afhankelijk van niveau klas 1 Omschrijven woord 

2 Geven van ‘contraires’  

3 Verwijzen naar Engels 

4 Gebruik AIM-methoden 

5 Aanwijzen woorden 

6 Nog steeds onduidelijk, dan uitleg 

in Nederlands 

 

 

Gebruik doeltaal-voertaal en niveauverschillen 

Twee docenten (A en C) geven aan dat het belangrijk is dat er aan de hand van simpele woorden en 

simpele zinnen Frans gesproken wordt.  

Twee docenten (B en C) geven aan dat er verschillend wordt omgegaan met het gebruik van de 

doeltaal als voertaal wanneer het gaat om niveauverschillen. Docenten B en C geven aan dat er voor 

het TL-niveau veel lesstof herhaald wordt of soms opnieuw wordt uitgelegd. Docent B geeft aan dat 

die herhaling ook in het Nederlands plaats kan vinden. 

Drie docenten (B, C en D) geven aan dat HAVO/VWO-leerlingen minder herhaling nodig hebben 

en dat de docenten op een hoger tempo kunnen werken. Docent B geeft hierbij aan te willen werken 

aan een groter vocabulaire.  

 

Gebruik doeltaal-voertaal en tekstbegrip 

Docent C geeft aan geen gebruik te maken van het verschil tussen niveaus wat betreft het tekstbegrip, 

terwijl docent D juist aangeeft het tekstbegrip af te wegen aan het niveau van een klas.  
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Docent A geeft aan het probleem van tekstbegrip aan te pakken door het uit te schrijven op het 

bord wanneer er taaluitingen geformuleerd worden.  

Docent B maakt hierbij juist gebruik van een vast stappenplan, waarbij er soms extra 

toelichting gegeven dient te worden in het Nederlands. 

 

Gebruik doeltaal-voertaal en begrijpelijkheid 

Uit tabel 18 blijkt dat drie docenten (A, C en D) aangeven dat zij de lesstof op een andere manier 

benaderen wanneer de stof niet begrepen wordt. Voorbeelden hiervan zijn het uitbeelden, gebaren 

maken, gezichtsuitdrukkingen gebruiken of het geven van  ‘contraires’. 

Alle docenten geven eveneens aan dat, indien de leerlingen de stof in het Frans niet begrijpen, 

uiteindelijk over te gaan op het Nederlands.  

 

5.4 Stimuleren van het doeltaal als voertaalgebruik 

In de volgende tabel, tabel 19, wordt weergegeven wat de docenten als docent zelf zouden willen doen 

om het doeltaal als voertaalgebruik te stimuleren en wat de sectie volgens hen zou kunnen doen om de 

stimulans om Frans te spreken tijdens de lessen te vergroten. 

 

Tabel 19: Het stimuleren van het gebruik van de doeltaal als voertaal door 

DOCENT DE STIMULANS VOOR HET 

GEBRUIK DOOR DE 

DOCENTEN ZELF 

DE STIMULANS VOOR HET GEBRUIK 

DOOR DE SECTIE FRANS 

 

 A 1 Franse vragen stellen 

2 Geen acceptatie Nederlands door lln. 

3 Lln. zelf geen Nederlands willen 

spreken 

4 Standaard «chunks» op bord 

1 Doorlopende leerlijn  aandacht taalvaardigheden lln. 

2 Dezelfdeleerlijnen en leerdoelen 

3 Kennen en kunnen per lln. per leerjaar te bepalen 

B 1 Meer Frans tijdens opening en 

doornemen programma + leerdoelen 

2 Meer aandacht domein ‘social talk’, 

uitbreiding simpele taaluitingen 

1 Concretisering doeltaal als voertaal in vakwerkplan, 

ook richtlijnen voor spreekvaardigheid 

2 Spreekvaardigheid vaste plek in toetssituaties  

3 Wat verwacht van lln. per niveau + per leerjaar 

C 1 Start schooljaar wat in Frans 

behandelen 

2 Consequent gebruik doeltaal als 

voertaal 

3 Rekening houden met klassensituaties 

4 Meer Frans tijdens domeinen 

opening, afsluiting en instructies 

5 Stimuleren om lln. Frans te laten 

spreken a.d.h.v. eventueel 

‘beloningssysteem’ 

1 Strakke afspraken tussen docenten Frans 

2 Bespreken wat behandelen in het Frans  alle 

docenten samen en lln. zo ‘gewend’ aan de Franse taal 

3 Werken met klassentaal 

D 1 Strenger toezien op eigen gebruik 

doeltaal als voertaal 

2 Strenger toezien op gebruik doeltaal 

als voertaal door lln. 

1 Sectiebreed: ‘het Franse sfeertje’ vasthouden 

2 Docenten Frans strenger toezien gebruik doeltaal als 

voertaal lln. 

3 Dezelfde manier van lesgeven (AIM) meenemen naar 

andere leerjaren 
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In tabel 19 zien we wat de docenten als docent zelf zouden kunnen doen om het gebruik van de 

doeltaal als  voertaal te stimuleren. Ook lezen we af wat de docenten binnen de sectie zouden willen 

aanpassen, zodat het doeltaal als voertaalgebruik meer gestimuleerd zou kunnen worden.  

 

Stimulans doeltaal als voertaalgebruik door de docenten zelf 

In tabel 19 lezen we af dat twee docenten (B en C) zelf meer Frans zouden willen spreken op vaste 

momenten tijdens de les (opening, afsluiting bijvoorbeeld).  

Drie andere docenten (A, C en D) geven aan dat zij de leerlingen zelf meer Frans willen laten spreken. 

Twee docenten (C en D) willen strenger toezien op hun eigen gebruik van de doeltaal als voertaal.  

 

Stimulans doeltaal als voertaalgebruik door de sectie Frans 

Uit tabel 19 kunnen we opmaken dat twee docenten (A en B) binnen de sectie zouden willen werken 

met duidelijke leerdoelen en leerlijnen wat betreft het onderdeel ‘spreekvaardigheid’. Docent B geeft 

hierbij aan dat dit uitgewerkt zou kunnen worden in een vakwerkplan, waarbij spreekvaardigheid een 

vaste plek zou kunnen hebben in toetssituaties. 

Twee docenten (A en B) geven aan binnen de sectie te willen weten wat er per leerjaar en per 

niveau van de leerlingen zou kunnen worden verwacht, wat betreft het onderdeel ‘spreekvaardigheid’.  

Alle docenten geven aan onderling duidelijke afspraken te willen maken over de invulling van het 

doeltaal als voertaal-principe binnen het vak Frans.  

Twee docenten (C en D) geven eveneens aan consequenter willen toezien op het gebruik van 

de doeltaal als voertaal door de collega’s binnen de sectie. Zo wordt het volgens docent C ook 

duidelijk wanneer de docenten Frans spreken tijdens de lessen, waardoor leerlingen gewend raken aan 

de Franse taal.  
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6 Conclusie 

Dit hoofdstuk richt zich op het algemene beeld van het doeltaal als voertaalgebruik door de docenten 

Frans op het RSG Wiringherlant in het tweede leerjaar. Deze conclusie bevat het antwoord op de twee 

onderzoeksvragen. In het eerste gedeelte van de conclusie wordt er antwoord gegeven op de eerste 

onderzoeksvraag: ‘Hoe en in welke mate wordt het doeltaal als voertaal-principe vormgegeven in het 

tweede leerjaar door de docenten Frans op het RSG Wiringherlant?’  

 

In het onderzoek is er een vergelijking gemaakt tussen de verwachting wat betreft het gebruik van de 

doeltaal als voertaal door de docenten Frans op het RSG Wiringherlant en de uitvoering van het 

principe in werkelijkheid.  

Uit het onderzoek blijkt dat de docenten Frans op het RSG Wiringherlant verwachtten dat zij 

de doeltaal als voertaal het meest zouden gebruiken in vier domeinen: opening, organisatie, 

behandelen lesstof en opdrachten en complimenten.  

Het resultaat dat uit zowel dit onderzoek als het onderzoek van Haijma (2013) naar voren 

komt, is dat taaldocenten aangeven dat ze verwachten het meeste gebruik te maken van de doeltaal als 

voertaal in de domeinen ‘opening’ en ‘complimenten’. De docenten Frans op het RSG Wiringherlant 

geven hiervoor verschillende redenen, zoals het zich bewust zijn van het spreken in de Franse taal, het 

gebruikmaken van de Franse taal aan de hand van de leergang en het soms onbewust spreken in de 

Franse taal. 

In werkelijkheid maken de docenten Frans op het RSG Wiringherlant het meeste gebruik van 

de Franse taal in een vijftal domeinen: opening, organisatie, behandelen lesstof en opdrachten, 

grammatica-uitleg en complimenten. Opvallend is de overeenkomst tussen de verwachting wat betreft 

het doeltaal als voertaalgebruik van de docenten Frans en de daadwerkelijke uitvoering ervan. De 

docenten spreken Frans in vier van de vijf verwachte domeinen: opening, organisatie, behandelen 

lesstof en opdrachten en complimenten. De docenten Frans op het RSG Wiringherlant verwachtten 

vanwege het niveau van de leerlingen en de begrijpelijkheid van de lesstof (Plante, 2009) geen Frans 

te spreken in het domein ‘grammatica-uitleg’. Daarentegen spreken zij toch Frans in dit domein, 

omdat het volgens hen belangrijk is dat leerlingen weten hoe een bepaald grammaticaal onderdeel in 

het Frans wordt genoemd. 

De domeinen waarin volgens Haijma (2013) het meest gebruik wordt gemaakt van de doeltaal 

als voertaal zijn de opening, de organisatie, het behandelen van de lesstof en de opdrachten en het 

geven van complimenten. Een ander domein, voortkomend uit het onderzoek van Haijma (2013) 

waarin ook Frans gesproken wordt, is het domein ‘afsluiting’, waar geen Frans gebruikt wordt door de 

docenten Frans op het RSG Wiringherlant. Een gegeven verklaring door de docenten Frans op het 

RSG Wiringherlant is het belang van het overkomen van de boodschap en het gebrek aan tijd. 

 

De docenten Frans op het RSG Wiringherlant gaven aan te verwachten dat zij de Franse taal het minst 

zouden gebruiken in een viertal domeinen: afsluiting, grammatica-uitleg, waarschuwingen en social 

talk. Uit het onderzoek van Haijma (2013) komt naar voren dat het domein ‘grammatica-uitleg’ 

eveneens een domein is waarin weinig gebruik wordt gemaakt van de doeltaal als voertaal. Een 

opvallend verschil is dat uit het onderzoek van Haijma (2013) blijkt dat de taaldocenten verwachtten 

minder gebruik te maken van de doeltaal als voertaal tijdens het behandelen van de lesstof en de 

opdrachten en tijdens de organisatie. Deze domeinen worden door de docenten Frans op het RSG 

Wiringherlant daarentegen niet opgenoemd.  
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In werkelijkheid maken de docenten Frans het minste gebruik van de doeltaal als voertaal in 

de domeinen afsluiting, waarschuwingen en social talk. Opvallend is hierbij de overeenkomst tussen 

de verwachting qua uitvoering en de uitvoering in werkelijkheid. De docenten Frans op het RSG 

Wiringherlant verwachtten de doeltaal niet te gebruiken in de afsluiting, tijdens het geven van 

waarschuwingen en tijdens de social talk. In werkelijkheid gebruiken de docenten Frans het principe 

dan ook niet. Verklaringen hiervoor zijn het belang van een goed klassenmanagement, het overkomen 

van de boodschap, het Franse niveau van de leerlingen, de moeilijkheidsgraad van de Franse taal en 

het belang van een korte en duidelijke taaluiting. Haijma (2013) heeft eveneens aangegeven dat de 

taaldocenten in werkelijkheid het minst gebruikmaken van de doeltaal als voertaal in het domein 

‘waarschuwingen’ en ‘social talk’. Eigenaardig is het feit dat uit het onderzoek van Haijma (2013) 

naar voren komt dat de taaldocenten weinig gebruikmaken van de doeltaal als voertaal in het domein 

‘grammatica-uitleg’, terwijl dit domein in werkelijkheid wel gebruikt wordt door de docenten Frans op 

het RSG Wiringherlant. 

 

Vervolgens komt uit het onderzoek naar voren dat er een groot verschil is tussen de vormgeving van 

het doeltaal als voertaal-principe door de docenten Frans op het RSG Wiringherlant. Het grootste 

gedeelte van de docenten spreekt voornamelijk Frans in het domein ‘behandelen lesstof en 

opdrachten’. Er worden door de docenten Frans op het RSG Wiringherlant voornamelijk woorden, 

halve zinnen en hele zinnen in het Frans geproduceerd, voortkomend uit de opdrachten van de 

leergangen.  

De taaluitingen die een groot gedeelte van de docenten Frans produceren, worden niet 

‘spontaan’ geformuleerd (Westhoff, 2000): deze taaluitingen maken deel uit van een leergang, waarin 

deze taaluitingen geschreven terug te vinden zijn. Het gebruik van de doeltaal als voertaal is aanwezig, 

maar er is geen sprake van een grote hoeveelheid aan Franse input (Krashen, 1982). Deze Franse 

taaluitingen zullen de leerlingen niet snel uitnodigen om de taal als voertaal te gebruiken aan de hand 

van het zogenaamde output-principe (Swain, 2005). Eén docent maakt daarentegen wel gebruik van de 

doeltaal als voertaal buiten het domein ‘behandelen lesstof en opdrachten’ aan de hand van een grote 

hoeveelheid aan Franse teksten. Dit doeltaal als voertaalgebruik zou ook voor eventuele respons vanaf 

de kant van de leerlingen kunnen zorgen.  

 

Niet alleen de manier waarop het doeltaal als voertaalprincipe door de docenten Frans wordt 

vormgegeven is relevant, maar ook de mening van de docenten over het principe is essentieel om weer 

te kunnen geven hoe de docenten Frans op het RSG Wiringherlant het doeltaal als voertaal-principe 

handhaven. De tweede onderzoeksvraag die centraal staat binnen het onderzoek, is de vraag ‘Hoe 

kijken de docenten Frans op het RSG Wiringherlant tegen het doeltaal als voertaalprincipe aan?’ 

Het doeltaal als voertaalgebruik wordt door de docenten Frans op het RSG Wiringherlant 

ervaren als een principe dat meer gestimuleerd zou moeten worden; een principe waarbij leerlingen 

meer in contact komen met de Franse taal. Het doeltaal als voertaalgebruik brengt volgens de docenten 

Frans een groot aantal voordelen met zich mee, zoals het feit dat leerlingen steeds bekender maar 

vooral vertrouwder raken met de Franse taal. Dit heeft volgens hen tot gevolg dat de leerlingen 

ondergedompeld worden in de taal en dat zij het spreken in de Franse taal als minder eng zullen 

ervaren. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de leerlingen die de Franse taal lastig 

vinden, zij zouden geholpen kunnen worden door onder andere extra uitleg te geven in het Frans of de 

uitleg nog eens te herhalen in het Nederlands (Plante, 2009).  

Het doeltaal als voertaal-principe wordt door de docenten Frans op het RSG Wiringherlant 

aangepast aan het niveau van een klas. De docenten Frans geven aan dat zij Franse taaluitingen vaker 
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herhalen of opnieuw behandelen in een TL-klas. De HAVO/VWO-klassen zullen die herhaling minder 

nodig hebben, waardoor hun Franse vocabulaire uitgebreider zal worden. Wanneer de leerlingen de 

uitleg in het Frans of bepaalde Franse taaluitingen niet begrijpen, hebben de docenten Frans op het 

RSG Wiringherlant een grote hoeveelheid manieren om die begrijpelijkheid te verhogen (Plante, 

2009). Zij zullen de lesstof onder andere uitbeelden, op meerdere manieren uitleggen of omschrijven.  

 

Concluderend wil ik even terugkomen op de titel  van mijn onderzoeksverslag  «Je parle un petit peu 

français, waarop ik zei : ‘Spreek Frans met mij, even Frans met mij’». De docenten Frans op het RSG 

Wiringherlant spreken regelmatig Frans in lessituaties aan de hand van Franse woorden, halve zinnen, 

hele zinnen en teksten, maar deze taaluitingen zijn nog niet ‘spontaan’. Dankzij de leergang maken de 

docenten Frans voornamelijk gebruik van het principe. Daarentegen is de stimulans om het principe 

nóg meer mee te laten spelen tijdens de lessen volgens de docenten Frans zeker aanwezig. Zij willen 

hun eigen doeltaal als voertaalgebruik consequenter toepassen, zij willen consequenter toezien op het 

spreken in de doeltaal door de leerlingen, maar zij willen ook doorlopende leerlijnen en leerdoelen 

ontwikkelen in een vakwerkplan, zodat zij er voor zullen zorgen dat het ‘Franse sfeertje’ meer wordt 

vastgehouden door zowel de docenten Frans zelf als door de leerlingen.  

Wellicht zullen de leerlingen dan tijdens de Franse lessen tegen de docenten zeggen: «Madame, je ne 

parle pas un petit peu français, je parle bien français! » 
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7 Discussie 

Dit hoofdstuk geeft weer wat ik, ondanks het feit dat mijn onderzoek veel verschillende inzichten met 

zich heeft meegebracht, anders had kunnen aanpakken tijdens het uitvoeren van mijn onderzoek. De 

manieren waarop ik dit had kunnen doen, staan hieronder omschreven. 

 

De docenten Frans van het RSG Wiringherlant werken in leerjaar één met de methode AIM (Maxwell, 

2001). Tijdens mijn onderzoek heb ik de AIM-methode een aantal keer terug laten komen in de 

interviews en de resultaten die daaruit voortgekomen zijn, maar verder heb ik geen lesobservaties 

gedaan in leerjaar één, waar gedurende een groot deel van de les Frans gesproken wordt en input 

gegeven wordt (Krashen, 1982). Ik had deze lessen mee kunnen nemen in mijn onderzoek, om een 

realistischer beeld te kunnen krijgen van de manier hoe de docenten het doeltaal als voertaalprincipe 

vormgeven op het RSG Wiringherlant.  

 

Mijn onderzoek richtte zich enkel tot vier van de vijf docenten. Ik heb deze docenten uitgekozen, 

omdat zij alle vier lesgeven in het tweede leerjaar. De vijfde docent geeft daarentegen geen les in het 

tweede leerjaar. Ik vond het voor mijn onderzoek niet relevant om alleen een interview uit te voeren, 

omdat dit interview geen bijdrage zou kunnen leveren aan de lesobservaties die ik gedaan heb. Iets wat 

ik had kunnen doen, is bijvoorbeeld een leerjaar uit kunnen kiezen waarin iedere docent Frans les zou 

geven. Op die manier zou ik een reëler beeld hebben van het doeltaal als voertaalgebruik van álle 

docenten Frans en bijbehorende visies. 

 

Mijn onderzoek richtte zich enkel tot de docenten Frans en hun meningen over het doeltaal als 

voertaalprincipe. Om een nóg waardevoller onderzoek te hebben, had ik de leerlingen bij mijn 

onderzoek kunnen betrekken. Nu ken ik slechts één kant van het verhaal, maar weet ik niet hoe de 

leerlingen aankijken tegen het gebruik van de doeltaal als voertaal, wat zij als voordelen en als nadelen 

ervaren en hoe zij de Franse taal verwachten te gebruiken tijdens de lessen en hoe zij dit in 

werkelijkheid uitvoeren. 

 

Niet alle moderne vreemde talen (Engels, Duits én Frans) op het RSG Wiringherlant heb ik bij mijn 

onderzoek betrokken. Indien ik deze talen ook bij mijn onderzoek had betrokken, was mijn onderzoek 

nog breder geworden. Een dergelijk onderzoek had er voor kunnen zorgen dat ik een globaal beeld zou 

kunnen hebben van het doeltaal als voertaalgebruik door de taaldocenten op het RSG Wiringherlant. 

Mijn onderzoek had zelfs nog breder kunnen zijn door op meerdere scholen onderzoek te doen. In dat 

geval zou ik een breder inzicht hebben gehad wat betreft de mening van de docenten over het principe, 

hoe het per taal wordt vormgegeven, of de verwachting van het doeltaalgebruik overeen zou komen 

met de werkelijke uitvoering en wat de verschillen en overeenkomsten zouden zijn tussen scholen. 

 

Mijn onderzoek is gebaseerd op het doeltaal als voertaalgebruik door de docenten Frans in één 

leerjaar, maar zij geven natuurlijk in alle leerjaren les. Door een reëler beeld te creëren van het 

principe had ik in alle leerjaren lessen kunnen observeren, waardoor ik een goed inzicht zou kunnen 

hebben in het Franse taalgebruik taal wat betreft het niveauverschil én in het verschil per leerjaar. 

Gedurende een viertal maanden heb ik mijn onderzoek uitgevoerd. De lengte van mijn onderzoek had 

veel langer kunnen zijn, zodat ik ook een onderscheid had kunnen maken tussen het gebruik van de 
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doeltaal als voertaal in begin van het schooljaar, het midden van het schooljaar en het gebruik aan het 

einde van het schooljaar. 

 

Mijn onderzoek heeft verschillende inzichten gegeven in het doeltaal als voertaalgebruik door de 

docenten Frans op het RSG Wiringherlant. Mijn onderzoek was een probleemanalytisch onderzoek. Ik 

heb onderzocht of het doeltaal als voertaal-principe gebruikt wordt tijdens de lessen Frans in het 

tweede leerjaar. Daarbij heb ik ook onderzocht op welke manier dit gedaan wordt. Mijn resultaten, 

voortkomend uit mijn onderzoek, zijn vanwege de plaats van het onderzoek in de interventiecyclus 

beperkter en zij hadden meer op kunnen leveren als ik bijvoorbeeld een evaluatieonderzoek had 

uitgevoerd. Hierbij had ik kunnen onderzoeken of de aanbevelingen zoals een klassentaal, een nieuwe 

leergang of doorlopende leerlijnen voor spreken het doeltaal als voertaalgebruik door enerzijds de 

docenten Frans en anderzijds de leerlingen ook daadwerkelijk zouden stimuleren. Voorbeelden die ik 

zou aanbevelen, zijn de manier waarop er omgegaan wordt met de overgang tussen leerjaar één (AIM) 

naar leerjaar twee met betrekking tot het doeltaal als voertaalgebruik door zowel de leerlingen als de 

docenten zelf.  
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8 Aanbevelingen 

Het volgende hoofdstuk richt zich op de aanbevelingen die vanuit dit onderzoek gegeven kunnen 

worden. De aanbevelingen zijn gebaseerd op enerzijds de theorie en anderzijds de lesobservaties en de 

interviews die voor dit onderzoek gedaan zijn. De aanbevelingen gelden zowel voor de sectie Frans  

als voor de andere moderne vreemde talen. 

 

De docenten Frans geven aan binnen een groot aantal domeinen standaard Frans te willen spreken. 

Domeinen waaraan gedacht kan worden zijn bijvoorbeeld opening, organisatie en afsluiting. Een 

aanbeveling zou hierbij kunnen zijn dat er in de sectie afspraken worden gemaakt om meer Frans te 

spreken in bepaalde domeinen (zoals hierboven genoemd). Hierbij kunnen in bijvoorbeeld het 

vakwerkplan afspraken gemaakt worden wat er in deze domeinen gezegd kan worden. Een idee is om 

dit bijvoorbeeld uit te werken en op te schrijven; een overzicht dat eveneens meegegeven zou kunnen 

worden aan de leerlingen. Op deze manier weet iedere leerling wat de docent Frans tijdens 

bijvoorbeeld de opening of de afsluiting in het Frans zegt. Leerlingen zullen zo ook niet meer verbaasd 

zijn wanneer zij een andere docent Frans krijgen, omdat iedere leerling precies weet welke vaste 

onderdelen van de les de docenten Frans ook daadwerkelijk in de doeltaal behandelen.  

 

Een andere aanbeveling die voor iedere docent Frans op het RSG Wiringherlant meegegeven zou 

kunnen worden, is het consequenter zijn in het eigen doeltaal als voertaalgebruik. Hierbij zouden de 

docenten Frans regelmatig bij elkaars lessen kunnen observeren om na te gaan of iedere collega binnen 

de sectie Frans de doeltaal als voertaal hanteren, zoals zij in het zogenaamde vakwerkplan hadden 

afgesproken. Indien er een soort van ‘controle’ is, zullen docenten ook sneller een principe vaker maar 

vooral bewuster toepassen, wat er daarna hopelijk voor zorgt dat zij het principe meer gaan hanteren.  

 

Het uitvoeren van het doeltaal als voertaal-principe kan lastig zijn. Plante (2009) geeft aan dat het 

soms ingewikkeld kan zijn om dit principe zowel consequent als bewust toe te passen. Daarbij wordt 

ook aangegeven dat het spreektempo en de begrijpelijkheid van het taalgebruik een cruciale rol spelen. 

De docenten Frans op het RSG Wiringherlant zouden het doeltaal als voertaalgebruik kunnen 

stimuleren door bijvoorbeeld de vocabulaire die een klas tijdens een bepaalde periode moet leren, te 

gebruiken binnen de lessen. Ondanks de grote hoeveelheid aan input (Krashen, 1982), kunnen de 

leerlingen het doeltaal als voertaalgebruik steeds beter begrijpen maar ook beter onthouden, omdat de 

vocabulaire in meerdere contexten wordt gebruikt. Het spreektempo dient hierbij niet te hoog liggen 

en herhaling is daarbij van belang (Plante, 2009). Uiteindelijk zullen de leerlingen de gesproken 

teksten in het Frans beter kunnen begrijpen, wat voor een succeservaring kan zorgen (Plante, 2009). 

 

Een verstoord pedagogisch klimaat kan ervoor zorgen dat er weinig sprake is van het doeltaal als 

voertaal-principe (Kwakernaak, 2007). De docenten Frans op het RSG Wiringherlant geven aan dat 

het doeltaal als voertaalgebruik afhangt van de klassensituatie. Daarentegen heeft iedere klas behoefte 

aan een grote hoeveelheid aan zowel input (Krashen, 1982) als output (Swain, 2005). Een aanbeveling 

die vanuit dit onderzoek gedaan zou kunnen worden, is het steeds meer gaan gebruiken van de doeltaal 

als voertaal tijdens het geven van bijvoorbeeld waarschuwingen of correcties. Waarschuwingen in het 

Frans kunnen immers als ‘dringender’ ervaren worden dan in het Nederlands (Kwakernaak, 2007). De 

taaluitingen dienen voor de leerlingen begrijpelijk te zijn (Plante, 2009). Die begrijpelijkheid kun je 

voor de leerlingen vergroten, door bijvoorbeeld gebruik te maken van bepaalde geformuleerde 
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taaluitingen, zoals Westhoff (2000) dit ook aangeeft. Door de waarschuwingen of de correcties vooraf 

met de leerlingen door te nemen, zal dat er uiteindelijk voor zorgen dat de leerlingen die Franse 

correcties meer begrijpen en zo kan het vocabulaire van de leerlingen steeds verder worden uitgebreid. 

 

De docenten Frans op het RSG Wiringherlant hebben aangegeven meer te willen werken met een 

klassentaal. Een aanbeveling die gedaan kan worden, is om binnen de sectie Frans een klassentaal te 

ontwikkelen, die iedere Franse docent ook daadwerkelijk met zijn of haar leerlingen doorneemt. 

Belangrijk hierbij is ook de manier waarop je dit doet: herhaling is hierbij relevant. Het ‘uitdelen’ van 

een klassentaal met 30 taaluitingen zal minder productief zijn en minder gehanteerd worden dan 

bijvoorbeeld samen «chunks» te bedenken en dezen in hun schrift op te laten schrijven door de 

leerlingen. Deze klassentaal zou gebaseerd kunnen zijn op een aantal taaluitingen die iedere leerling 

van een bepaald leerjaar dient te kennen, waarbij ieder leerjaar de vocabulaire wordt uitgebreid. Op 

deze manier vergroot je zowel de basiskennis van de leerlingen, maar kunnen de docenten Frans op het 

RSG Wiringherlant ook veel meer spreken in de doeltaal.  

 

De docenten Frans geven zelf aan het gebruik van de Nederlandse taal tijdens lessituaties minder te 

willen gebruiken of te accepteren. Deze acceptatie willen zij enerzijds bij zichzelf verminderen, maar 

anderzijds ook bij hun leerlingen. Een eventuele aanbeveling die hierbij aangeraden zou kunnen 

worden, is het geven van beloningen voor leerlingen die de doeltaal als voertaal hanteren. Door 

consequenter toe te zien op het gebruik van de Franse taal door zowel de docent zelf als de leerlingen, 

zorgt dit er uiteindelijk voor dat de doeltaal vaker als voertaal zou kunnen worden gebruikt. 

 

Het ontbreken van duidelijke leerlijnen en leerdoelen is eveneens een oorzaak voor het ontbreken van 

het doeltaal als voertaalgebruik (Kwakernaak, 2007). Volgens de docenten Frans zou er een 

duidelijkere leerlijn kunnen komen die aangeeft wat er van iedere leerling verwacht wordt, afhankelijk 

van het leerjaar. Door deze thema’s te concretiseren in een vakwerkplan, zorgt dit ervoor dat iedere 

docent weet hoe hij of zij om moet gaan met de uitvoering van spreekvaardigheid en bijbehorende 

lessituaties en het doeltaal als voertaal-principe. Op die manier zal spreekvaardigheid ook een vaste 

plek krijgen in toetssituaties.  

 

Een andere belangrijke aanbeveling voor de docenten Frans op het RSG Wiringherlant is het herzien 

van de methode ‘Pourquoi pas’. De docenten Frans hebben gedurende de interviews meerdere malen 

laten blijken dat zij de toepassing van het doeltaal als voertaal-principe als lastig ervaren, zeker 

wanneer er meer behandeld wordt dan alleen de lesstof en de opdrachten. Het ‘spontaan’ produceren 

van Franse taal wordt bemoeilijkt door de methode, wat er eveneens voor zorgt dat leerlingen niet 

gemotiveerd raken om zelf meer in de doeltaal te spreken. 

 

De docenten Frans op het RSG Wiringherlant werken met de communicatieve methode AIM. 

Hierdoor leren de leerlingen de Franse taal op een creatieve manier, zonder dat er veel aandacht wordt 

besteed aan de Franse grammatica. De leerlingen leren de taal dus zoals zij hun moedertaal geleerd 

hebben, waarbij de leerlingen op hun eigen manier regels ontdekken (Appel & Vermeer, 1994). Deze 

creatieve manier van taalverwerving zou volgens de docenten Frans doorgevoerd kunnen worden in 

zowel het tweede –als derde leerjaar. Hierbij zou er meer gebruik kunnen worden gemaakt van 

gebaren, het uitbeelden of aanwijzen van voorwerpen om het doeltaal als voertaalgebruik te 

stimuleren. 
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Concluderend kan er aangegeven worden dat de stimulans om het doeltaal als voertaal-principe meer 

te hanteren natuurlijk begint bij de docent zelf. Je kunt als sectie veel willen veranderen, maar iedere 

docent dient wel achter de veranderingen en de beslissingen te staan. Wanneer het als sectie lastig is 

om dit soort aanbevelingen of veranderingen tot stand te brengen of vorm te geven, zou er altijd 

overlegd kunnen worden met de andere taaldocenten. Het doeltaal als voertaal-principe wordt 

natuurlijk het meest ‘gewoon’ wanneer het spreken in de doeltaal vanzelfsprekend wordt voor iedere 

taal. Dus bij Engels, bij Duits maar ook bij Frans. De taaldocenten zouden dus samen afspraken 

kunnen maken wat betreft het doeltaal als voertaalgebruik. Afspraken die zij zouden kunnen maken, 

kunnen aanbevelingen zijn zoals de aanbevelingen die uit dit onderzoek voortgekomen zijn. Zo zullen 

leerlingen niet meer overrompeld worden door het gebruik van de doeltaal door de docenten en zullen 

zij ook gewend raken aan het feit dat zij in de doeltaal dienen te spreken. De verschillen tussen de 

talen zullen zo ook verminderen en zal het als docent ‘normaler’ worden om in de doeltaal te spreken, 

omdat alle taaldocenten dat doen. 

  



Bacheloronderzoek naar ‘Het gebruik van de doeltaal als voertaal’ Alyssa den Drijver, Frans, Jaar 4 

48 

 

Literatuur 

Appel, R. en Vermeer, A. (1994). Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs. Bussum: 

Coutinho. 

 

Gass, S.M. en Selinker, L. (2001). Second Language Acquisition: An Introductory Course. 2
e
 dr. 

Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. 

 

Haijma, A. (2013). Duiken in een taalbad; onderzoek naar het gebruik van doeltaal als voertaal. 

Levende Talen Tijdschrift, 14(3), 27-40. 

 

Krashen, S. (1982). Principles and practice in second language acquisition (pp. 1982-1982). Oxford: 

Pergamon. 

 

Kwakernaak, E. (2006). Leerlijnen in het vreemdetalenonderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 7(1), 23-

29. 

 

 

Kwakernaak, E. (2007). De doeltaal als voertaal, een kwaliteitskenmerk. Levende Talen Magazine, 

94(2), 12-16. 

 

 

Maxwell, W. (2001). Evaluating the effectiveness of the Accelerative Integrated Method for Teaching 

French as a second language. Unpublished Master’s thesis, University of London Institute in Paris, 

France. 

 
 

Plante, K. (2009). Doeltaal= voertaal: het belang van begrijpelijk taalaanbod in de les. Levende Talen 

Magazine, 96(3), 9-11. 

 

Swain, M. (2005). The output hypothesis: Theory and Research. Handbook of Research in Second 

Language Teaching and Learning. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

 

 

Westhoff, G. J. (2000). Een" schijf van vijf" voor het vreemdetalenonderwijs. 

 

  



Bacheloronderzoek naar ‘Het gebruik van de doeltaal als voertaal’ Alyssa den Drijver, Frans, Jaar 4 

49 

 

Bijlage 1 Lesobservatieformulier volgens Haijma (2013)  

 

ENING / AFSLUITING 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

ORGANISATIE 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

BEHANDELEN LESSTOF / OPDRACHTEN 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

GRAMMATICA-UITLEG 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

COMPLIMENTEN 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

WAARSCHUWINGEN (GEBODEN EN VERBODEN) 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

SOCIAL TALK (KOETJES EN KALFJES) 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

NIVEAU VAN LEERLINGEN (SPREEKTEMPO, BEGRIJPELIJKHEID) 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 
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OPENING / AFSLUITING 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

ORGANISATIE 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

BEHANDELEN LESSTOF / OPDRACHTEN 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

GRAMMATICA-UITLEG 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

COMPLIMENTEN 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

WAARSCHUWINGEN (GEBODEN EN VERBODEN) 
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WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

SOCIAL TALK (KOETJES EN KALFJES) 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

NIVEAU VAN LEERLINGEN (SPREEKTEMPO, BEGRIJPELIJKHEID) 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

 

Bijlage 2 Interviews docenten volgens Haijma (2013) 

VRAGEN BIJ INTERVIEW DOCENT A (HAVO) 

 

1. Wat zijn voor jou de belangrijkste kenmerken van een ‘goede’ talendocent? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Wat versta jij onder het doeltaal als voertaal-principe?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Wat is jouw mening over het doeltaal – voertaalprincipe (het gebruik van de vreemde taal als 

voertaal tijdens de les)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 4. In hoeverre gebruik je de doeltaal als voertaal in de lessen? Geef per domein aan in welke mate je 

de doeltaal gebruikt. Nooit / Soms / Regelmatig / Vaak / Altijd  

Opening / afsluiting      Organisatie      Behandelen stof/opdrachten      

Uitleg grammatica      Compliment      Waarschuwingen      Social talk 

(koetjes en kalfjes)       

 

5. Hoe geef je het doeltaal als voertaalprincipe vorm binnen je lessen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Wat zijn voor jou de voordelen van het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Wat zijn voor jou de bezwaren van het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Wat zijn de redenen dat je de doeltaal in bepaalde domeinen meer / eerder gebruikt dan in anderen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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9. In bepaalde domeinen zou het doeltaal als voertaalgebruik vaker voor kunnen komen (denk aan 

‘opening’, ‘behandelen lesstof / opdrachten’ en ‘complimenten’). Wat zijn volgens jou de redenen 

daarvoor? Dat de doeltaal vaker voorkomt in de opening / behandelen lesstof / complimenten? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. In sommige domeinen wordt er echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘afsluiting’, 

‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de ‘afsluiting’ 

geen Frans gesproken wordt?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

11. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘afsluiting’, 

‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘organisatie’ geen Frans gesproken wordt? 

 

12. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘afsluiting’, 

‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘waarschuwingen’ geen Frans gesproken wordt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

13. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘afsluiting’, 

‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘waarschuwingen’ geen Frans gesproken wordt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘afsluiting’, 

‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de ‘social talk’ 

geen Frans gesproken wordt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15. Hoe maak jij als docent Frans wanneer het gaat om het gebruik van de doeltaal gebruik van de 

verschillende niveaus qua klassen (TL / HAVO / VWO)? Hoe komt dat niveauverschil terug in jouw 

gebruik van de doeltaal? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

16. Hoe houd jij als docent Frans rekening met het Franse tekstbegrip van de leerlingen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

17. Hoe ga jij om met de begrijpelijkheid van het Frans wanneer je Frans als doeltaal gebruikt in je 

lessen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

18. Wat doe je als je merkt dat de leerlingen de Franse uitleg niet begrijpen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

19. Wat zou je als docent kunnen doen om het doeltaal als voertaalgebruik meer naar voren te laten 
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komen in je lessen? Wat zou je als sectie kunnen doen om het doeltaal als voertaalgebruik vaker in de 

lessen Frans terug te laten doen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

VRAGEN BIJ INTERVIEW DOCENT B (TL) 

1. Wat zijn voor jou de belangrijkste kenmerken van een ‘goede’ talendocent? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Wat versta jij onder het doeltaal als voertaal-principe?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Wat is jouw mening over het doeltaal – voertaalprincipe (het gebruik van de vreemde taal als 

voertaal tijdens de les)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. In hoeverre gebruik je de doeltaal als voertaal in de lessen? Geef per domein aan in welke mate je 

de doeltaal gebruikt. Nooit / Soms / Regelmatig / Vaak / Altijd  

Opening / afsluiting      Organisatie      Behandelen stof/opdrachten      

Uitleg grammatica      Compliment      Waarschuwingen      Social talk 

(koetjes en kalfjes)       

 

5. Hoe geef je het doeltaal als voertaalprincipe vorm binnen je lessen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Wat zijn voor jou de voordelen van het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Wat zijn voor jou de bezwaren van het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Wat zijn de redenen dat je de doeltaal in bepaalde domeinen meer / eerder gebruikt dan in anderen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. In bepaalde domeinen zou het doeltaal als voertaalgebruik vaker voor kunnen komen (denk aan 
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‘opening’, ‘organisatie’, ‘behandelen lesstof / opdrachten’, ‘grammatica-uitleg’ en ‘complimenten’). 

Wat zijn volgens jou de redenen daarvoor? Voor de opening / organisatie / behandelen lesstof / 

grammatica-uitleg / complimenten? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. In sommige domeinen wordt er echter weinig tot helemaal geen Frans gesproken (denk aan 

‘afsluiting’, ‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘afsluiting’ geen Frans gesproken wordt?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

11. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘afsluiting’, 

‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘organisatie’ geen Frans gesproken wordt? 

 

12. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘afsluiting’, 

‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘waarschuwingen’ geen Frans gesproken wordt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

13. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘afsluiting’, 

‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de ‘social talk’ 

geen Frans gesproken wordt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14. Hoe maak jij als docent Frans wanneer het gaat om het gebruik van de doeltaal gebruik van de 

verschillende niveaus qua klassen (TL / HAVO / VWO)? Hoe komt dat niveauverschil terug in jouw 

gebruik van de doeltaal? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15. Hoe houd jij als docent Frans rekening met het Franse tekstbegrip van de leerlingen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

16. Hoe ga jij om met de begrijpelijkheid van het Frans wanneer je Frans als doeltaal gebruikt in je 

lessen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

17. Wat doe je als je merkt dat de leerlingen de Franse uitleg niet begrijpen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

18. Wat zou je als docent kunnen doen om het doeltaal als voertaalgebruik meer naar voren te laten 

komen in je lessen? Wat zou je als sectie kunnen doen om het doeltaal als voertaalgebruik vaker in de 

lessen Frans terug te laten doen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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VRAGEN BIJ INTERVIEW DOCENT C (TL) 

1. Wat zijn voor jou de belangrijkste kenmerken van een ‘goede’ talendocent? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Wat versta jij onder het doeltaal als voertaal-principe?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Wat is jouw mening over het doeltaal – voertaalprincipe (het gebruik van de vreemde taal als 

voertaal tijdens de les)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 4. In hoeverre gebruik je de doeltaal als voertaal in de lessen? Geef per domein aan in welke mate je 

de doeltaal gebruikt. Nooit / Soms / Regelmatig / Vaak / Altijd  

Opening / afsluiting      Organisatie      Behandelen stof/opdrachten      

Uitleg grammatica      Compliment      Waarschuwingen      Social talk 

(koetjes en kalfjes)       

 

5. Hoe geef je het doeltaal als voertaalprincipe vorm binnen je lessen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Wat zijn voor jou de voordelen van het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Wat zijn voor jou de bezwaren van het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Wat zijn de redenen dat je de doeltaal in bepaalde domeinen meer / eerder gebruikt dan in anderen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. In bepaalde domeinen zou het doeltaal als voertaalgebruik vaker voor kunnen komen (denk aan 

‘behandelen lesstof / opdrachten’, ‘grammatica-uitleg’ en ‘complimenten’). Wat zijn volgens jou de 
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redenen daarvoor? Meer Frans in behandelen lesstof-opdrachten / grammatica-uitleg / complimenten. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. In sommige domeinen wordt er echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘opening’, 

‘afsluiting’, ‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘opening’ geen Frans gesproken wordt?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

11. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘opening’, 

‘afsluiting’, ‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘afsluiting’ geen Frans gesproken wordt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

12. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘opening’, 

‘afsluiting’, ‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘organisatie’ geen Frans gesproken wordt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

13. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘opening’, 

‘afsluiting’, ‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘waarschuwingen’ geen Frans gesproken wordt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘opening’, 

‘afsluiting’, ‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘social talk’ geen Frans gesproken wordt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15. Hoe maak jij als docent Frans wanneer het gaat om het gebruik van de doeltaal gebruik van de 

verschillende niveaus qua klassen (TL / HAVO / VWO)? Hoe komt dat niveauverschil terug in jouw 

gebruik van de doeltaal? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

16. Hoe houd jij als docent Frans rekening met het Franse tekstbegrip van de leerlingen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

17. Hoe ga jij om met de begrijpelijkheid van het Frans wanneer je Frans als doeltaal gebruikt in je 

lessen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

18. Wat doe je als je merkt dat de leerlingen de Franse uitleg niet begrijpen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

19. Wat zou je als docent kunnen doen om het doeltaal als voertaalgebruik meer naar voren te laten 

komen in je lessen? Wat zou je als sectie kunnen doen om het doeltaal als voertaalgebruik vaker in de 
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lessen Frans terug te laten doen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

VRAGEN BIJ INTERVIEW DOCENT D (VWO) 

1. Wat zijn voor jou de belangrijkste kenmerken van een ‘goede’ talendocent? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Wat versta jij onder het doeltaal als voertaal-principe? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Wat is jouw mening over het doeltaal – voertaalprincipe (het gebruik van de vreemde taal als 

voertaal tijdens de les)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. In hoeverre gebruik je de doeltaal als voertaal in de lessen? Geef per domein aan in welke mate je 

de doeltaal gebruikt. Nooit / Soms / Regelmatig / Vaak / Altijd  

Opening / afsluiting      Organisatie      Behandelen stof/opdrachten      

Uitleg grammatica      Compliment      Waarschuwingen      Social talk 

(koetjes en kalfjes)       

 

5. Hoe geef je het doeltaal als voertaalprincipe vorm binnen je lessen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Wat zijn de redenen dat je de doeltaal in bepaalde domeinen meer / eerder gebruikt dan in anderen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Wat zijn voor jou de voordelen van het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Wat zijn voor jou de bezwaren van het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. In hoeverre verlang / verwacht je van de leerlingen dat zij de doeltaal zelf ook gebruiken? 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. Op welke manier stimuleer je het doeltaalgebruik van de leerlingen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

11. Hoe komt het volgens jou dat er veel Frans gesproken wordt in de domeinen ‘Organisatie’, 

‘Behandelen lesstof / opdrachten’ en ‘grammatica-uitleg?’ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

12. Hoe komt het volgens jou dat er geen tot nauwelijks Frans wordt gesproken in de domeinen 

‘afsluiting’ en ‘social talk’? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

13. Hoe maak jij als docent Frans gebruik van de verschillende niveaus qua klassen (TL / HAVO / 

VWO) wanneer het gaat om het doeltaal als voertaalprincipe? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14. Hoe houd jij als docent Frans rekening met het Franse tekstbegrip van de leerlingen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15. Hoe reageer je als docent wanneer de leerlingen de Franse uitleg niet begrijpen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Bijlage 3 Uitgewerkte lesobservaties (HAIJMA, 2013) 

Lessen 1+ 2 DOCENT A – 14 april 2015 + 12 mei 2015 – 5
e
 uur 

OPENING  

WOORD 

1) Regarder 

2) Lire 

3) Parler 

 

HELE ZIN 

1) Voilà ce qu’on va faire aujourd’hui 

2) Tu peux répondre aux questions 

 

AFSLUITING 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 

ORGANISATIE 

HELE ZIN 

1) Silence, s’il vous plaît 

BEHANDELEN LESSTOF / OPDRACHTEN 

WOORD 

1) Assez 

2) D’accord 

3) C’est 

4) Combien 
 

HALVE ZIN 

1) Boire et manger 

2) Tu as 

3) Pourquoi pas ? 

4) S’il vous plaît 

5) S’il te plaît 

6) Tu peux 

7) C’est tout 
 

HELE ZIN 

1) Tu as combien d’argent ? 

2) S’il te plaît, tu peux me le rendre ? 

3) C’est tous ce que j’ai 

4) Tu as combien ? 

5) J’ai seulement cinq euros 

6) Je ne sais pas 

7) C’est magnifique 

8) Je n’aime pas du tout 



Bacheloronderzoek naar ‘Het gebruik van de doeltaal als voertaal’ Alyssa den Drijver, Frans, Jaar 4 

60 

 

9) Donner un conseil 

10) Il faut manger 

11) Il faut faire du sport 

12) Il faut dormir 

13) Faire de la natation 

14) On doit étudier 

15) On doit manger 

16) Je dois manger 

17) On mange tous les jours des fruits et des légumes 

GRAMMATICA-UITLEG 

HALVE ZIN 

1) Je dois 

2) Tu dois 

3) Il / elle / on doit 

COMPLIMENTEN 

WOORD 

1) Très bien (7x in totaal) 

WAARSCHUWINGEN (GEBODEN EN VERBODEN) 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 

SOCIAL TALK (KOETJES EN KALFJES) 

WOORD 

1) Malheureusement 
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Lessen 3 + 4 DOCENT B – woensdag 15 april 2015 + woensdag 20 mei 2015 – 3
e
 uur 

OPENING 

WOORD 

1) Écoute! (2x) 

2) Lundi 

3) Mercredi 

4) Mardi 

5) Jeudi 

6) Parfait! 

7) Juillet 

8) Août 

9) Vingt mai 

10) Parfait ! 

 

HALVE ZIN 

1) Les jours de la semaine (4x) 

2) Les mois de l’année (3x) 

3) Et les dates 

4) Les jours de la semaine en français 

5) Tous les jours de la semaine 

6) Pour toi 

7) Parfait et pour toi…. 

 

HELE ZIN 

1) Alors, les enfants. Écoute, s’il te plaît. Asseyez-vous, s’il vous plaît et écoute ! 

2) X, peux-tu nommer les jours de la semaine ? 

3) Les jours de la semaine, aussi dans 10 minutes, hein ! C’est parfait ! 

4) Les mois de l’année, peux-tu nommer les mois de l’année ? 

5) Parfait, encore une fois, les mois de l’année, X ! Peux-tu les nommer, s’il te plaît ? 

6) Parfait, ok, pour les dates, on a besoin des chiffres. Pour les dates, on a besoin des chiffres.  

7) Parfait, c’est simple, hein. C’est simple comme dire ‘bonjour’ en français. 

8) Alors, écoute-moi, s’il te plaît 

 

TEKSTJE 

1) Aujourd’hui, c’est mercredi le 20 mai. Et pour aujourd’hui, c’est les jours de la semaine, les 

mois de l’année et les dates, hein. On va commencer à répéter un petit peu et après le S.O., 

d’accord ? 
 

AFSLUITING 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 

ORGANISATIE 

HALVE ZIN 

1) Arrête, s’il te plaît! 
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2) Écoute, s’il te plaît! 

HELE ZIN 

1) Alors, tout le monde arrête maintenant, silence! 

2) En français, tu réponds 

3) Écoute-moi, s’il te plaît 

BEHANDELEN LESSTOF / OPDRACHTEN 

WOORD 

1) Le Jour de l’An 

2) La Saint-Nicolas 

3) Le Carnaval 

4) La Saint-Sylvestre 

5) La Saint-Valentin 

6) La Saint-Jean 

7) D’accord 

8) Écoute! 

9) Exactement! 

10) Parfait! 

11) Dix pays 

12) Allemand 

13) Prénom 

14) Nom de famille 

15) Quinze 

16) La Grèce 

17) L’Italie 

18) L’Angleterre 

19) La Belgique 

20) L’Espagne 

21) La Romanie 

22) La Suisse 

HALVE ZIN 

1) Mon anniversaire, c’est le… 

2) Bonne chance! 

3) Alors, écoute, s’il te plaît 

4) Nom de famille… 

5) D’accord, merci, d’accord 

6) Il est…. 
 

HELE ZIN 

1) Tu connais les fêtes suivantes? 

2) Salut, comment tu t’appelles ? 

3) Tu as quel âge ? 

4) Quatorze ans, d’accord 

5) D’où es-tu ? 

6) Tu habites à Slootdorp, d’accord 

7) Tu es en quelle classe ? 

8) Tu parles anglais ? 

9) Tu parles quelles langues ? 

10) Tu as un courrier électronique ? 

11) D’où es-tu ? 

12) Tu parles anglais 
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13) Comment tu t’appelles ? 

14) Tu as un courrier électronique ? 

15) Tu parles un peu anglais, d’accord 

16) Comment tu t’appelles? 

17) Quel est ton nom de famille? 

18) Tu as quel âge ? 

19) Tu as quatorze ans 

20) Mon nom de famille est… 

21) X, Comment tu t’appelles ? 

22) Je m’appelle X, parfait ! 

23) Mon nom de famille est…. 

24) X, quel est ton nom de famille ? (2x) 

25) X, tu peux épeler ton prénom ? (2x) 

26) En français, X, c’est ça 

27) X, tu as quel âge ? (2x) 

28) Tu as seize ans, d’accord. 

29) X, tu habites où ? (2x) 

30) À Middenmeer et c’est quel pays ? 

31) C’est la Hollande ou les Pays-Bas, d’accord. 

32) X, quel est ton adresse ? 

33) Mon adresse, c’est la rue ….. et le numéro 20 

34) Numéro 20 à Medemblik, d’accord. 

35) X, quelle est ta nationalité ? 

36) J’ai Néerlandais, non, je suis Néerlandais 

37) X, est-ce que tu peux nommer dix pays en Europe ? 

38) X, tu as des frères ou des sœurs ? 

39) X, quelles langues parles-tu ? (2x) 

40) X, tu es en quelle classe ? 

41) X, tu as un courrier électronique ? D’accord, et tu as un ordinateur aussi ? Ok, d’accord. 

42) X, quel est ton numéro de téléphone ? 

43) X, quelle heure est-il ? (2x) 

44) Il est huit heures et demie, d’accord. 

45) X, c’est quelle date aujourd’hui ? 

46) Le vingt mai, d’accord 

 

TEKSTJE 

1) Oui, et moi, je m’appelle Madame Hart et Hart c’est ‘H’, ‘A’, ‘R’, ‘T’. Épeler, c’est 

l’alphabet, A, B, C, D, E, F, etcetera. Et toi, tu t’appelles X, peux-tu épeler ton prénom ? 

Peux-tu épeler ton prénom ? 

2) Tu as un frère ? Il s’appelle comment ? Et ta sœur, elle s’appelle comment ? Elle s’appelle 

X, d’accord. 

GRAMMATICA-UITLEG 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 

COMPLIMENTEN 

WOORD 

1) Parfait (2x) 

2) Très bien (3x) 

HALVE ZIN 

1) Parfait, très bien 
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2) Très bien, parfait (2x) 

3) Parfait, très bien, parfait! 

WAARSCHUWINGEN (GEBODEN EN VERBODEN) 

HELE ZIN 

1) Écoute, s’il te plaît! 

SOCIAL TALK (KOETJES EN KALFJES) 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 
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Lessen 5 + 6 DOCENT C – vrijdag 1 april 2015 + 10 april 2015 – 3
e
 uur 

OPENING  

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 

AFSLUITING 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 

ORGANISATIE 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 

BEHANDELEN LESSTOF / OPDRACHTEN 

WOORD 

1) Lundi (3x) 

2) Mardi (3x) 

3) Mercredi (3x) 

4) Jeudi (2x) 

5) Vendredi (2x) 

6) Samedi (2x) 

7) Dimanche (2x) 

8) Janvier 

9) Février 

10) Mars 

11) Avril (2x) 

12) Mai (3x) 

13) Juin (3x) 

14) Juillet (4x) 

15) Août (3x) 

16) Septembre 

17) Octobre 

18) Novembre 

19) Décembre 

20) Le 

21) Le premier 

22) Vingt-neuf 

23) Au printemps (2x) 

24) En été 

25) En automne 

26) En hiver (3x) 

27) La Saint-Nicolas 

28) La fête de la musique (3x) 

29) C’est 

30) Informelle (4x) 

31) Formelle (2x) 

32) Libre (2x) 

33) Rendez-vous (3x) 

34) 13h30 

35) 20h30 

36) 12h30 

37) D’accord (3x) 
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38) Une invitation (2x) 

39) Demain 

40) Un autre jour (4x) 

41) Aujourd’hui (2x) 

42) Personne A 

43) Au cinéma 

44) Ce soir 

45) Mairie 

46) Kermès (2x) 

47) Joueur du rugby 

48) Franc (3x) 

49) Centre 

50) Un 

51) Deux 

52) Trois 

53) Quatre 

54) Cinq 

55) Six 

56) Sept 

57) Huit 

58) Neuf 

59) Dix 

60) Onze 

61) Douze 

62) Treize 

63) Quatorze 

64) Quinze 

65) Seize 

66) Dix-sept 

67) Dix-huit 

68) Dix-neuf 

69) Vingt 

70) Vingt-et-un 

71) Vingt-deux 

72) Vingt-trois 

73) Trente 

74) Trente-trois 

75) Trente-quatre 

76) Quarante 

77) Cinquante 

78) Cinquante-neuf 

79) Soixante 

80) Soixante-douze (2x) 

81) Soixante-dix 

82) Soixante-onze 

83) Quatre-vingt 

84) Quatre-vingt-un 

85) Cent (2x) 

86) Quarante-et-un 

87) Héros  

88)  
HALVE ZIN 

1) Onze juin au printemps 

2) La Saint-Nicolas, c’est le … 
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3) C’est quand 

4) C’est le… (4x) 

5)  Le cinq décembre 

6) Vingt-et-un juin 

7) Poisson d’avril (2x) 

8) Premier avril 

9) Le dix-neuf mars… 

10) Le quatorze juillet 

11) Au restaurant 

12) Aller au cinéma 

13) Une dialogue formelle (2x) 

14) Une dialogue informelle (2x) 

15) La personne A veut aller à  

16) Mercredi et vendredi 

17) Le cinéma peut-être 

18) Pas d’accord (2x) 
 

HELE ZIN 

1) Quand est ton anniversaire? (5x) 

2) Quand est ton anniversaire, mademoiselle X ? 

3) C’est quand, Noël ? 

4) C’est quand, la Saint-Nicolas ? 

5) C’est quand, ton anniversaire ? 

6) Le vingt-six septembre, en automne 

7) C’est quand, la Saint-Nicolas ? 

8) Ok, c’est quand la fête de la musique ? 

9) C’est quand, le Poisson d’avril ? 

10) C’est quand, la fête nationale française ? 

11) C’est quand, Halloween ? 

12) Et c’est quand, Noël ? 

13) Ne fermez pas notre centre 

14) J’en ai marre (4x) 

15) Ah, je regrette. Il n’y a plus de place. 

GRAMMATICA-UITLEG 

WOORD 

1) Il faut (6x) 

2) Il 

3) Manger 

4) Aller (5x) 

5) Travailler 

6) Danser 

7) Chanter 
 

HALVE ZIN 

1) Je vais (2x) 

2) Tu vas (2x) 

3) Il / elle / on va 

4) Nous allons 

5) Vous allez 

6) Ils / elles vont 
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HELE ZIN 

1) Il faut manger des fruits 

2) Il faut travailler 

3) Il faut fermer le centre 

4) Il faut manger 

5) Il faut travailler 

6) Il faut chanter 

7) Je vais travailler 

8) Tu vas manger 

9) Il va chanter 

10) Nous allons regarder la télé 

COMPLIMENTEN 

WOORD 

1) Très bien 

2) Merci 

WAARSCHUWINGEN (GEBODEN EN VERBODEN) 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 

SOCIAL TALK (KOETJES EN KALFJES) 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 
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Les 7 + 8 DOCENT D – Dinsdag 14 april 2015 + 12 mei 2015  – 4
e
 uur + 2

e
 uur 

OPENING  

HELE ZIN 

1) Unité 5, on s’amuse. 

2) C’est un peu trop, non, non, non. Il n’y a pas de temps. 

3) Maintenant, silence, s’il vous plaît 

4) Non, c’est pas nécessaire 

5) Bon, on va continuer. C’était le nombre 
 

TEKSTJE 

1) Qui peut me dire, quel est le titre d’unité cinq ? Oui, X ? Non, le titre s’il vous plaît, d’unité 

5 ? 

2) Alors, on s’amuse. Avec quoi, on peut s’amuser ? X, avec quoi, tu peux t’amuser ? Par 

exemple, moi, je m’amuse avec lire un livre. Et toi, avec quoi tu t’amuses? 

3) De la guitare, tu comprends. Jouer ‘de’ et jouer ‘à’. Jouer à, c’est avec un sport, oui, très 

bien. Jouer de, c’est avec un instrument. Jouer de la guitare, oui, très bien. 

4) Et toi, X? Avec quoi, tu t’amuses? Je joue du piano, mais c’est très bien. Tu joues du piano, 

c’est très bien. Tu t’amuses avec jouer du piano. 

5) Oui, d’accord, X. Ça peut être aussi un sport par exemple. Avec quoi, tu t’amuses? Très 

bien, je m’amuse. Très bien, je m’amuse. Faire du shopping, très bien. Tu t’amuses avec 

faire du shopping, très bien. 

6) Et toi, X ? Tu fais aussi du shopping? Avec X ? Oui, d’accord. Et dans quelle ville? Non, ça 

c’est fille, avec une ‘f’. Mais ville, c’est quoi, la ville? Dans quelle ville? Par exemple 

Wieringerwerf. Non quelle ville ou quel village? Zaandam? Ah, d’accord. Comment ça 

s’appelle ? Oui, je me rappelle. Avec les sacs bruns, oui c’est très bien. 

7) Alors, s’amuser. Qui s’amuse encore avec une autre chose que jouer de la guitare, jouer du 

piano, faire du shopping? Il y a autre chose ? Toute la classe, qui ? Oui? Jouer au foot, ça 

c’est un sport. Ça c’est ‘au’ ou ‘à la’. Jouer au foot, oui très bien. Et toi? Tu joues au tennis, 

très bien. Oui, jouer au tennis, très bien. D’autre chose? Ce sont des sports? Autre chose? 

Par exemple, comment ça s’appelle? Ça? Comment ça s’appelle? Première classe. Classe 1. 

Tu l’as appris, ça. Comment ça s’appelle? Oui? Très bien, l’ordinateur. Et qu’est-ce que tu 

fais avec l’ordinateur ? Oui ? Naviguer sur Internet, très bien. Tu navigues sur Internet. Et 

qu’est-ce que tu fais encore? C’est quoi, ‘spelletjes’? Non, en français. Oui, faire des jeux, 

très bien. 

8) Alors, messieurs et dames, prenez vos livres. On va commencer maintenant. Tout le monde 

prend le livre, le livre d’élève avec les textes et à la page soixante-quatorze. 

9) X, est-ce que tu peux prendre ton livre à la page soixante-quatorze, s’il vous plaît ? 

Soixante-quatorze. 

10) Moi, j’ai dit soixante-quatorze. Tu dois regarder à quelle page ? À la page…. ? Quatre-

vingt-dix-huit ? Très bien! Est-ce que tu peux donner un autre nombre pour X? Tu peux 

choisir. Très bien, un autre nombre pour X. Oui, ça fait rien. C’est très facile. Alors, 

maintenant vous écrivez le nombre de moi-même. Écrivez. Et c’est 123.456. Vous pouvez 

écrire ou retenir. 123.456 et vous allez penser ce que c’est en français. 123.456. Alors, en 

hollandais c’est…. En français. X, est-ce que tu peux dire le dire en français ? Tu veux 

encore quelque temps ? Tu veux encore quelque temps ? D’accord. Une petite minute. 

Cent-vingt-trois-mille-quatre-cent-cinquante-six. Très bien.  

AFSLUITING 

HELE ZIN 

1) Les devoirs. On n’a pas de cours demain. 
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ORGANISATIE 

WOORD 

1) Un, deux, trois, quatre, cinq (2x) 

2) Un 

3) Deux 

4) Trois 

5) Quatre  

6) Cinq 

7) Six 

8) septembre  

9) Huit 

10) Neuf 

11) Oui ? (5x) 

12) Dix 

13) Onze 

14) Douze 

15) Treize 

16) Quatorze 

17) Quinze 
 

HALVE ZIN 

1) Oui, toi! 
 

HELE ZIN 

1) Encore une minute (2x) 

2) Encore quinze secondes 

3) D’accord, on commence 

4) Maintenant, j’ai une feuille de papier pour vous. Et vous allez étudier… 

5) Mais d’abord tu prends, oui, vous les avez eues déjà. 

6) X, lire en français s’il vous plaît. Qu’est-ce que le docteur dit ? 

7) Ok, quatre minutes maintenant. 

8) Quatre minutes dès maintenant. 

9) On commence maintenant.  

10) Les quatre minutes commencent maintenant. 

11) On va regarder si tout le monde sait le vingt mots 

12) Tu peux commencer, alors silence. 

13) Non, maintenant un garçon, oui. 

14) Livre d’exercices. Exercice six dans le cahier d’exercices. Exercice six. 

15) Vous allez faire des exercices. 
 

TEKSTJE 

1) Maintenant, on peut dire quatre minutes pour étudier ces mots. Quatre minutes. Silence tout 

le monde. Étudier. 

BEHANDELEN LESSTOF / OPDRACHTEN 

WOORD 

1) En français (2x) 

2) Polies 
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3) Les hommes (2x) 

4) Dimanche 

5) Blanche 

6) Lundi 

7) Pas 

8) Sommeil (3x) 

9) Fatigué 

10) Petit-déjeuner  

11) Les épaules 

12) Avant-bras 

13) Bras 

14) Coude 

15) Le poignet 

16) Torse 

17) Estomac 

18) La taille 

19) Les genoux 

20) Le molet 

21) La cheville 

22) Le pied 

23) Le talon 

24) L’oreille 

25) La cuisse 

26) Les jambes 
 

HALVE ZIN 

1) J’ai croisé 

2) Et quelle couleur? 

3) Un sac bleu 

4) Je me sens souvent… 

5) À l’école 

6) Et à la maison 

7) Faire du sport, hein (2x) 

8) Tu dois 

9) Le visage, c’est ça 
 

HELE ZIN 

1) Il va à l’école, dans quelle ville ou dans quel village ? 

2) Pour voir s’il y pleut 

3) Elle ne dit pas bonjour ni merci 

4) J’ai fait celui qui ne la voit pas 

5) Qu’est-ce qu’il y a ? 

6) Tu demandes un conseil 

7) Tu dis ‘j’ai mal à la tête’, oui, c’est ‘hulp’, très bien 

8) J’ai mal à la tête 

9) Je me sens souvent fatigué 

10) C’est normal et le docteur répond 

11) Non, ça c’est anglais. Sensation, c’est un mot anglais, hein. Sensation. Très bien. 

12) Autre chose possible, c’est le stress. 

13) Ça peut être aussi une cause. Une cause. 

14) C’est ma faute. 

15) Très bien, tout le monde peut le voir, c’est très bien. 
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16) Les mains, tu sais, c’est ça.  

17) Les doigts, c’est ce que j’ai dit : si tu ne sais pas et tu veux savoir quelque chose, tu lèves le 

doigt. 

18) Le pouce, c’est ‘duim’. 

19) Le dos, tu sais, c’est sac à dos 

20) Les jambes, tu sais 

21) Le sac à dos, alors, le sac sur le dos 

22) Encore douze 

23) Il y a des questions de Benjamin 

 

TEKSTJE 

1) Alors, maintenant tu prends, alors, on peut faire toutes sortes de choses pour s’amuser et le 

titre de l’unité 5 c’est on s’amuse. On s’amuse. Maintenant, tu ouvres le livre et tu vas à la 

page soixante-douze. Soixante-douze. Oui, et là, tu vois 5.1 et tu vois une liste et tu vois 

Bertrand. Et qu’est-ce que Lise fait ? Tu peux le voir à l’image. Et Bertrand aussi. Qui peut 

me dire: qu’est-ce que Lise ou qu’est-ce que Bertrand fait ? X, qu’est-ce que Lise fait ? Tu 

peux le voir à l’image. Qu’est-ce qu’elle fait?  

2) Si tu regardes un peu dans le livre, tu le vois. Très bien, elle joue du violon. Et X, qu’est-ce 

que Bertrand fait ? Oui, il fait de la natation. Il nage. Alors, nager, c’est faire de la natation. 

C’est très bien. 

3) On prend cinq minutes. Et pendant les cinq minutes, tu lis les histoires de Lise et de 

Bertrand. Maintenant, cinq minutes. Oui, Lise et Bertrand. 

4) Alors, maintenant je demande une question. Par exemple à X. X, quelle est la profession de 

Lise ? Qu’est-ce qu’elle fait ? La profession, le métier ? Quel est le métier ou quelle est la 

profession de Lise? Très bien, elle est musicienne, très bien. Et combien de temps joue-t-

elle du violon ? Combien de temps ? X, pour toi. Combien de temps joue-t-elle par jour? 

Tous les jours, trois heures, très bien. Elle joue et c’est beaucoup, hein. Tu dois te rappeller. 

Trois heures par jour, chaque jour. Trois par jour qu’elle joue du violon, ça c’est beaucoup. 

5) Alors, je me lève. X, à quelle heure, Lise se lève ? Non, pas ‘je’. Lise, c’est ‘elle’. À huit 

heures, très bien, à huit heures. Et qu’est-ce qu’elle fait comme autres activités, X ? Et ça, 

ce sont trois activités mais est-ce que tu sais une activité, deux activités ou trois activités ? 

Alors, c’est pour toi. La danse, oui avec une amie, très bien. Elle fait la danse et est-ce que 

tu sais une autre activité ? Non, pas ? X, est-ce que tu la sais ? Elle a dit la danse mais 

qu’est-ce qu’elle fait encore? Est-ce que tu te rappelles ? Oui, un chat, d’accord et X ? Oui, 

c’est bien, ce sont trois activités. Elle regarde la télévision, très bien.  

6) Et qu’est-ce que tu peux de Bertrand ? Qu’est-ce que tu as lu de Bertrand ? Très bien, il est 

champion de natation. Oui, très bien. 

7) Et maintenant une autre question pour toi. Est-ce que tu peux poser une question ? Donc 

est-ce que tu peux poser une question ? Oui, ça fait rien. Tu peux poser une autre question si 

tu veux. Très bien, comment se passe une journée de Bertrand ? Le matin et l’après-midi, 

qu’est-ce qu’il fait ? C’est le matin, c’est l’après-midi ou c’est le soir ? Qu’est-ce qu’il fait 

le matin ? Le matin, il fait… Qu’est-ce qu’il fait le matin ? Le tennis, le golf et le ski, tu les 

as dits ? Oui, et qu’est-ce qu’il fait l’après-midi ? Oui, aussi la natation, mais il est aussi à 

l’école, hein. Alors, il… Ah, ça fait rien. 

8) Qu’est-ce qu’il fait l’après-midi ? Il fait beaucoup de sport mais qu’est-ce qu’il fait aussi ? 

Pas seulement le sport, mais aussi, il a des… Il suit aussi des cours. Ok, on finit maintenant. 

9) Un poème. Une souris blanche. Une souris bleue.  J’ai croisé dimanche, tout près de Saint-

leu. Une souris blanche portant un sac bleu. Elle n’a pas dit bonjour ni merci. Les souris ici 

ne sont pas polies. J’ai croisé lundi une souris bleue, qu’elle allait à Paris pour voir s’il y 

pleut. Mais j’ai fait celui qui ne la voit pas. La souris s’est dit : les hommes ici ne sont 

vraiment pas, vraiment pas polis. 

10) Alors, les dix questions tu vas donner les réponses. Ça peut être en hollandais ou en 

français. Ça fait rien. Cinq minutes et il y a deux à trois minutes pour corriger. Cinq minutes 
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pour les faire et cinq minutes pour les corriger. 

11) Oui, j’ai dit que ça peut être en hollandais ou en français, ça fait rien. Hollandais ou 

français. 

12) Une souris ? C’est ‘een muis’. Souris fait ‘piep piep piep’. 

13) Tu ne sais pas ? Il pleut. Il pleut. C’est le temps, hein. Il neige et il pleut. Il pleut, c’est…. 

14) À la page soixante-quatorze. Et ce sont les parties du corps. Et le corps, c’est ça, hein. C’est 

tous ce que je suis. C’est le corps et ce sont les parties. Par exemple les cheveux, les pieds, 

etcetera. Qui sait encore une autre partie du corps ? Qui peut me dire une autre partie du 

corps ? Par exemple ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Qui ? Oui. Les parties du corps. Par 

exemple ça ou ça. Les cheveux. Qui? Pardon? Le pied, oui très bien. Et qu’est-ce que sont 

les pieds en néerlandais ? Oui, très bien. Le pied. Et qu’est-ce que tu peux faire avec les 

pieds? X, qu’est-ce que tu peux faire avec le pied ? Qu’est-ce que je fais avec les pieds ? Je 

marche. Très bien. On peut marcher. On peut marcher. Je voyais, oui, toi. Dites, c’est quoi, 

ça? La bouche, oui, très bien. La bouche. Et qu’est-ce que tu fais avec la bouche? Oui, très 

très bien. Je mange avec la bouche, très bien. Tu peux manger avec la bouche. Très bien. Et 

qu’est-ce que tu fais aussi avec la bouche ? Oui ? Oui, parler. Tu parles avec la bouche. 

Très bien, très bien. Une autre partie du corps? Une autre partie du corps? Oui? Les oreilles. 

Oui, très bien. Et qu’est-ce que tu fais avec les oreilles? Par exemple la radio. Qu’est-ce que 

tu fais avec les oreilles? Tu écoutes, écouter, très bien. Est-ce que tu sais une autre partie du 

corps maintenant? Tu comprends, je pense. Les yeux, naturellement. Et qu’est-ce que tu fais 

avec les yeux? Oui, et en français ? Qu’est-ce que tu fais avec la télévision? Tu regardes la 

télévision. Alors, tu regardes avec les yeux, très bien. 

15) Une autre partie du corps? Qui? Ça ou ça? Oui? La jambe. Et où est la jambe? C’est quoi? 

Et qu’est-ce que tu fais avec la jambe aussi ? Tu marches, oui. C’est ça, avec les pieds, les 

jambes, etcetera. 

16) La main, ça c’est la main. Et qu’est-ce que tu fais avec la main? Tu peux, qui? Tu peux dire 

au revoir ou tu peux dire bonjour. Bonjour, très bien. Alors, c’est ça, avec la main. 

17) Doc, tu peux me dire et ‘doc’ c’est docteur. Non, c’est dans le livre à la page soixante-

quatorze encore. Benjamin écrit au docteur Berzier, du magazine ‘Zone jeune’, pour lui  

demander conseil. Lisez ses réponses et notez ses conseils donnés.  

18) Je demande conseil, c’est quoi? J’écris à un journal et tu demandes conseil, parce que moi, 

je dis : j’ai mal à la tête. Docteur, qu’est-ce que je peux faire ? Et alors, tu demandes 

conseil. Tu écris: moi, j’ai mal à la tête. Donc tu écris j’ai mal à la tête et tu demandes: 

qu’est-ce que je dois faire ? 

19) Tu dois te coucher tôt. Qu’est-ce qu’il y a ? Combien d’heures ? Deux heures ? Ah, oui, 

huit à neuf heures, très bien. Toutes les nuits. Il faut aussi avoir un bon lit. Un bon lit. 

20) Si tu as des problèmes au collège ou avec des autres élèves, tu dois parler avec tes 

professeurs. Problèmes, parler avec tes professeurs ou tes parents. Le stress, tu as des 

problèmes, par exemple avec d’autres élèves. Et qu’est-ce que tu dois faire ? Avec tes 

problèmes ? Oui, très bien. 

21) L’alimentation est très importante. Et l’alimentation, c’est manger. Ce que tu manges. C’est 

ce que tu manges. Alors, alimentation c’est ‘eten’. C’est très importante aussi. À ton âge, il 

faut bien manger. Prends un bon petit-déjeuner le matin. Les yaourts, les fruits, les ceréales, 

les pains et mange tous les jours des légumes et des fruits. Qui est-ce qui ne mange pas de 

légumes ou de fruits ? Qui est-ce qui ne mange pas de légumes ou de fruits ? Est-ce que tu 

manges des fruits ? Oui ? Qui est-ce qui ne mange pas de fruits ?  Tu ne manges pas de 

fruits ? Non ? Qui? Tout le monde mange des fruits? 

22) C’est quoi? Il y a un problème et quel est le problème du garçon ? Quel est le problème du 

garçon, en français ? Quel est le problème ? Il est toujours…. Oui, en français. Il est fatigué 

et qu’est-ce que le docteur dit ? Qu’est-ce qu’il doit faire ? Qu’est-ce qu’il doit faire ? Oui, 

dormir et combien d’heures ? Huit à neuf heures. Et autre chose? Qu’est-ce qu’il faut faire 

aussi? Il faut faire du sport. Et il faut manger très, très bien. 
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GRAMMATICA-UITLEG 

WOORD 

1) S’appeler 

2) Se coucher (2x) 

3) Coucher 

4) S’amuser (3x) 

5) Nous 

6) Vous 

 

HALVE ZIN 

1) Je m’appelle 

2) Je me couche 

3) Tu te couches 

4) Il / Elle se couche 

5) Nous nous couchons 

6) Vous vous couchez 

7) Ils / Elles se couchent 

8) Je m’amuse 

9) Tu t’amuses 

10) Il s’amuse  

11) Elle s’amuse 

 

HELE ZIN 

1) Qu’est-ce qu’on a appris maintenant? 

COMPLIMENTEN 

WOORD 

1) Très bien (8x) 

(Complimenten die deel uitmaken van een stuk tekst zijn opgenomen in het domein ‘Behandelen 

lesstof en opdrachten’ en om deze redenen niet in dit domein opgenomen. Zij maken namelijk deel 

uit van het onderdeel ‘tekstje’ in het domein ‘Behandelen lesstof en opdrachten’. Indien er een 

compliment gegeven wordt dat niet hoort bij een stuk tekst, is deze in het domein ‘complimenten’ 

geplaatst. 

HELE ZIN 

1) Oui, sac à dos, très bien, très bien. 

2) Oui, très bien, le talon, oui.  

3) La taille, très bien, ça c’est facile, hein, très bien. 

4) Oui, le pied, très bien. 

5) Le dos, très bien, le dos. 

6) L’oreille, oui, très bien. 

7) L’estomac, oui, très bien. 

8) Avant-bras, très bien. 

9) Oui, la main, très bien. 

10) Le pouce, oui, très bien. 

 

WAARSCHUWINGEN (GEBODEN EN VERBODEN) 
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WOORD 

1) Silence (2x) 

2) X, tourne 

3) Attention! 

 

HALVE ZIN 

1) Silence s’il vous plaît 

2) Oui, d’accord? Merci 

3) Ok, silence 

4) Les garçons et les filles! 

5) Maintenant, silence. 
 

HELE ZIN 

1) Pas parler de Zaandam, mais je sais 

2) Et silence s’il vous plaît, maintenant. 

3) Pas parler l’un avec l’autre, pas. 

SOCIAL TALK (KOETJES EN KALFJES) 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 4 Uitgetypte interviews volgens Haijma (2013) 
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Interview met Docent A (27 mei 2015)    
 

Alyssa: Nou, welkom Docent A. Dit is het interview dat ik met je ga afnemen, dat gaat over de 

doeltaal als voertaal. Ik heb natuurlijk ook twee lessen bij je geobserveerd. Het eerste gedeelte gaat 

eigenlijk over wat jij van de doeltaal als voertaal vindt, wat versta je eronder. En het tweede gedeelte 

richt zich meer tot de lesobservaties ook, waardoor ik er meer achter wil komen hoe bepaalde dingen 

in elkaar zitten. En uiteindelijk gaat het laatste gedeelte over  niveauverschillen en hoe jij daar mee 

omgaat en als afsluiting wat wij als sectie Frans zouden kunnen doen om het doeltaal-voertaalgebruik 

te stimuleren. 

Docent A: Oké, nou heel goed!  

Alyssa: Oké, de eerste vraag is: Wat zijn voor jou de belangrijkste kenmerken van een goede 

taaldocent? 

Docent A: De belangrijkste kenmerken van een goede taaldocent? 

Alyssa: Ja. 

Docent A: Dat is iemand die het vak beheerst, dat is, denk ik, het grootste kenmerk. Iemand die de stof 

op een duidelijke manier kan overbrengen op kinderen, zodat ze wat leren. 

Alyssa: Oké en wat versta jij precies onder het doeltaal als voertaal-principe? 

Docent A: De doeltaal als voertaal is meer Frans in de les gebruiken, dus meer de leerlingen laten 

spreken en de leerlingen meer in het Frans benaderen. 

Alyssa: Oké en wat is jouw mening daarover? 

Docent A: Nou, persoonlijk doe ik het nog te weinig, maar ik moet eerlijk zeggen, vanuit mij, ik ben 

in het begin natuurlijk heel veel bezig geweest met het in orde houden van mijn lessen en nu merk ik 

dat ik steeds meer, ook bij TL, het Frans in de les ga brengen. Dat ik zelf ook rustiger ben en het 

daardoor steeds meer ga gebruiken.  

Alyssa: Ja. Oké, en we gaan nu kijken naar de opbouw, hoe ik geobserveerd heb. Dat was aan de hand 

van een aantal domeinen, zeven in totaal. Je hebt namelijk de domeinen opening en afsluiting, 

organisatie, behandelen van de lesstof en de opdrachten, op de uitleg van de grammatica, 

complimenten en waarschuwingen en social talk. En aan de hand van die domeinen heb ik gekeken in 

hoeverre dat gedaan wordt. En ik ben wel benieuwd om te weten hoe jij als docent Frans gebruik 

maakt van de doeltaal als voertaal in het domein opening. En dan wil ik daarna alle domeinen afgaan. 

Docent A: Oké, zo bedoel je. Je bedoelt dus het gebruik. 

Alyssa: Ja.. 

Docent A: Oké, ik ben van mening dat ik het nog meer kan gebruiken. Ik probeer het wel, ik moet ook 

zeggen dat het niveau van de kinderen ook niet heel erg hoog is, dus ze moeten er heel erg aan 

wennen, terwijl ze vorig jaar wel heel veel met gebaren Frans hebben geleerd, maar toch vinden ze het 

lastig om in het Frans benaderd te worden. 

Alyssa: En als je nou kijkt naar bijvoorbeeld de opening van de les? Behandel je die in het Frans? Hoe 

doe je dat? 

Docent A: Met de TL, weet je, dan doe ik wel heel veel in het Frans. Bijvoorbeeld, leg je boeken neer, 

zet je tas op de grond, mobieltjes weg, alles in het Frans. En dat beginnen ze toch wel te begrijpen, dus 

weet je, het heeft wel zin, absoluut. Maar bijvoorbeeld met een TL-klas, dan heb je toch zoiets van, ze 

moeten eerst aan het werk. Maar ik ben wel van mening, ik heb wel mijn aandachtspunten voor 

volgend jaar. Ik wil het wel meer gaan doen, ja. 

Alyssa: Oké en als je bijvoorbeeld kijkt naar de afsluiting, wat doe je dan met de doeltaal als voertaal? 

Docent A: Niet zo veel. 

Alyssa: Nee? 

Docent A: Nee. 

Alyssa: En hoe komt dat dan? 

Docent A: Als ik aan het afsluiten ben, dan neem ik nog eens door wat ik vandaag gedaan heb en dat 

doe ik eigenlijk niet in het Frans. Dus de reflectie gebeurt in het Nederlands. Ja. 

Alyssa: Oké en qua organisatie?  

Docent A: Hoe bedoel je dat? 

Alyssa: Nou, bijvoorbeeld, pak je spullen erbij, behandelen van opdrachten. 

Docent A: Ja, de instructies geef ik wel in het Frans. Dat probeer ik steeds meer, misschien net niet in 

de lessen waar jij bent geweest, maar dat probeer ik steeds meer, ja. Met name bij de TL, ja. 
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Alyssa: En hoe doe je dat dan? 

Docent A: Neem je boeken, pak je boeken, pak bladzijde, weet ik veel, weet je, alles in het Frans.  

Alyssa: Oké en voor het behandelen van de lesstof en de opdrachten? 

Docent A: De lesstof, bedoel je dan de grammatica? 

Alyssa: Nee, meer gewoon bijvoorbeeld teksten, luisteropgaven, spreekvaardigheid. 

Docent A: Ja, dat zijn Franse opdrachten.  

Alyssa: Dus die behandel je dan in het Frans? 

Docent A: Of ik ze zelf in het Frans behandel? Nee, als de vragen in het Nederlands zijn, dan ga ik ze 

niet in het Frans behandelen. Het hangt een beetje van de methode af. 

Alyssa: Hmmhmm. 

Docent A: Weet je, zelf denk ik ook wel… 

Alyssa: En hoe bedoel je, het hangt van de methode af? 

Docent A: De ene methode, zoals Carte Orange, daar wordt er veel meer met Frans gedaan, al 

automatisch. En dan ga je automatisch daar ook in mee. En de methode Pourquoi pas is Frans, maar 

leent zich er niet voor, vind ik, op dit moment. Ook omdat het allemaal in het Frans is en dat vinden ze 

allemaal erg lastig. Dan ga je heel snel vertalen. Het hangt wel een beetje van de methode af, je wordt 

wel een beetje geleid door de methode, wat natuurlijk ook de bedoeling is, want je moet de stof 

natuurlijk volgen.  

Alyssa: Oké en als je kijkt naar de uitleg van de grammatica, gebruik je daarbij het Frans als doeltaal? 

Docent A: Ja, ik gebruik, ik probeer wel zo veel mogelijk de benamingen aan te houden, zoals die in 

het Frans worden aangehouden. 

Alyssa: Oké en complimentjes bijvoorbeeld?  

Docent A: Ja, très bien, super. Ja, weet je, dat doe ik wel. 

Alyssa: En waarschuwingen? 

Docent A: Nou, wel klassikaal. Ik zal het niet persoonlijk doen, dan doe ik het eigenlijk niet, maar wel 

klassikaal, van ‘joh let eens op’, ‘silence, s’il vous plaît’. 

Alyssa: Ja.. En hoe komt het dan dat je dat klassikaal wel doet? Maar persoonlijk niet? Wat maakt dan 

het verschil? 

Docent A: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zit er over na te denken en jij laat mij nu over dingen 

nadenken, en dat doe ik eigenlijk niet. Ja, dat is wel goed hoor. Ja.. Ja, dat is wel goed inderdaad. 

Waarom zou ik dat eigenlijk niet doen? Ja, weet je wel, als iemand iets doet, ja dan doe ik het ook wel 

persoonlijk, denk ik. Ik moet even goed nadenken. 

Alyssa: Dat mag, hoor. 

Docent A: Ja, niet altijd, maar ik doe het wel. Maar het kan meer. Ja, weet je, ik ben wel van mening 

en dat geef ik je ook aan, dat ik het meer kan gaan gebruiken, absoluut. En ik vind het ook goed. 

Alyssa: Oké en als je kijkt naar het doeltaal als voertaalgebruik in het algemeen? Wat zijn voor jou 

nou echt de voordelen van het gebruik ervan? 

Docent A: Voor mij of voor die kinderen? 

Alyssa: Allebei. 

Docent A: Dat ze gewoon meer bekend raken met de Franse taal. Weet je, als er gewoon een Franse 

luisteropdracht is, dat ze dan weten hoe het klinkt, ze staan dan niet helemaal raar te kijken. En weet 

je, een voorbeeld is nu natuurlijk ook wel dat het Frans ook in liedjes veel meer gebruikt wordt. En dat 

vind ik wel heel positief voor de ontwikkeling van de taal.  

Alyssa: En wat is daar positief aan dan? 

Docent A: Nou ja, ze horen het, ze krijgen er meer feeling mee, ze denken dan ‘ik kan ook een beetje 

Frans’, weet je. Dat vind ik leuk.  

Alyssa: Oké en ja, dit zijn voordelen. Maar als je nou kijkt naar de bezwaren van het doeltaal als 

voertaalprincipe?  

Docent A: Bezwaren? Dit kan ik niet zo benoemen. 

Alyssa: Oké, goed. Nou, dit was het eerste gedeelte, het algemene gedeelte. Ik ben nu wel benieuwd, 

we hebben natuurlijk al naar de domeinen gekeken, en aan de hand van de lesobservaties die ik gedaan 

heb, zijn er een aantal domeinen waarin het doeltaal als voertaalgebruik vaker voorkomt dan in andere 

domeinen. En ik zou nu graag van jou willen weten wat daarvoor een verklaring zou kunnen zijn, want 

dat maakt het natuurlijk veel interessanter. Goed, de vraag is: In bepaalde domeinen zou het doeltaal 

als voertaalgebruik vaker kunnen voorkomen, dus dat houdt in dat dat ook daadwerkelijk vaker 
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voorkomt, zoals in de opening, het behandelen van de lesstof / opdrachten en de complimenten. En 

hoe komt het nou volgens jou, dat er bijvoorbeeld in de opening, in het behandelen van de lesstof en 

het geven van complimenten, meer Frans gesproken wordt dan in de andere domeinen? 

Docent A: En wat zijn die andere domeinen ook alweer? 

Alyssa: Die andere domeinen zijn, bijvoorbeeld organisatie, waarschuwingen, social talk en 

grammatica-uitleg. En dat er daar dus een verschil tussen zit. 

Docent A: Ja, ik denk dat je heel snel terugvalt op het Nederlands, het is gewoon makkelijk, omdat je 

het natuurlijk zelf spreekt, de kinderen spreken het. En dat zei ik net al tegen je, het hangt natuurlijk 

heel erg van de methode af. Of je het veel gaat gebruiken of niet. En dan worden kinderen ook veel 

meer gestimuleerd om het Frans te gaan gebruiken en in een andere methode niet of minder omdat het 

gewoon, weet je, maar dat heeft niet alleen, denk ik, met het boek te maken. Het heeft ook te maken 

met het feit dat ze eerst natuurlijk heel anders les hebben gehad en het tweede jaar gaat dan natuurlijk 

over op een heel verschillend boek, een boek dat heel anders is en dan moeten ze ook ineens dingen 

gaan leren vanaf papier. En dat is vaak al lastig. En als het boek al lastig is of in hun ogen lastig lijkt, 

ga je natuurlijk ook heel snel helpen om dingen te vertalen.  

Alyssa: Ja.. 

Docent A: En misschien moet dat ook wel helemaal niet, hoor. Maar ja, je wilt het ook een beetje, het 

moet wel leuk blijven. 

Alyssa: Ja, precies. Maar, stel je kijkt bijvoorbeeld naar de opening en de afsluiting. In de opening 

komt het wel voor en je vergelijkt het met de afsluiting. 

Docent A: Ja, in de opening ben ik daar meer mee bezig dan in de afsluiting. 

Alyssa: En hoe komt dat dan? 

Docent A: Ik denk dat je dan bezig bent met ‘dit moet ik nog doen, dat moet ik nog doen, zus moet ik 

nog even doen, dit niet vergeten’. Je bent de hele tijd bezig met ‘heb ik nu alles gedaan’. Ik weet niet 

hoe het bij anderen is hoor, maar dat zou een reden kunnen zijn. 

Alyssa: Oké en als je nou bijvoorbeeld kijkt, de complimentjes worden wel in het Frans gegeven, maar 

waarschuwingen dan daarentegen weer minder. Wat maakt daarin een verschil dan? 

Docent A: Ja… Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik denk wel, dat als ik het in het Frans zou doen, dat het dan 

wat dwingender over zou komen. Ik doe het wel, maar ik zou het wel meer kunnen gebruiken.  

Alyssa: En de begrijpelijkheid? In hoeverre speelt die begrijpelijkheid een rol in het geven van 

waarschuwingen? 

Docent A: Ja, dat denk ik wel, ja. Dat die begrijpelijkheid een rol speelt. 

Alyssa: En op wat voor manier dan? 

Docent A: Ja, weet je, in het Nederlands kun je heel snel iets duidelijk maken bij een leerling. Zo van 

‘nou is het genoeg, stoppen ermee’. En in het Frans, dan weet ik niet of het op dezelfde manier 

aankomt. Maar dat zou ik moeten proberen. Kijk, in het globaal wel, maar als je het zegt, zo van ‘hè, 

wat zegt ze nu’, dan moet je het ook nog een keer gaan vertalen. En ik denk ook dat het iets is waar je 

aan het begin van het jaar mee moet starten. Met een klas en dan gewoon herhalen. En ik ben ook wel 

bezig, ik heb ook wel zinnen als leerlingen bijvoorbeeld naar de wc gaan, weet je, ze moeten het 

allemaal in het Frans vragen, dat wel, ja. 

Alyssa: Oké. Want we hebben bijvoorbeeld social talk. En dat kwam relatief gezien weinig aan bod. 

Als je bijvoorbeeld praat met leerlingen, gebeurt dat in het Frans, hoe vorm je dat? 

Docent A: Gewoon begin van de les of tijdens de les?  

Alyssa: Ja, tijdens de les, begin van de les. 

Docent A: Ja, in het Nederlands. 

Alyssa: En hoe komt het dan dat dit in het Nederlands is? 

Docent A: Ja, omdat het nog geen gewoonte is, denk ik. En dan ligt de grote schuld ook bij, ja. En 

weet je, ik ben wel van mening dat ik daar wel debiet aan ben, het is ook iets wat moet groeien, in je 

les en dan denk ik ‘joh, ik sta ook nog maar een jaar voor de klas, echt’. Ik ben me er wel van bewust 

en ik vind het ook wel belangrijk. 

Alyssa: En stel, je wilt daar meer mee gaan doen. Hoe zie je dat dan voor je? Aan het begin van het 

schooljaar, maar zou je daar schoolbreed iets mee kunnen doen? 

Docent A: Je bedoelt met de sectie of gewoon met de talen? 

Alyssa: Ja, bijvoorbeeld. Of allebei. 

Docent A: Ja, met de sectie bijvoorbeeld zou het handig zijn als je zegt van ‘joh, dit dit en dit moeten 
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de leerlingen sowieso kunnen’, maar dan heb je het meer over een leerlijn. Dat wat ze moeten 

beheersen als ze bijvoorbeeld aan het einde van de tweede klas zitten of als ze naar de derde of naar de 

tweede gaan. Ze moeten iets kunnen vertellen over zichzelf, ze moeten kunnen vertellen waar ze 

wonen, ze moeten, weet ik veel wat, over hun sport kunnen vertellen.  

Alyssa: Oké.. 

Docent A: En je kunt het natuurlijk ook zelf bepalen, daar hebben wij het natuurlijk ook al over gehad, 

om een spreektoets af te nemen, dat je dan zegt ‘joh wat hebben we nu allemaal behandeld’ en daar 

gaan we dan eens even over praten. En die spreekopdracht heb ik dan ook wel gedaan. Ik heb ook eens 

een keer een leuke opdracht gedaan, waarbij ze zelf iets moesten verzinnen met z’n tweeën, een 

presentatie, en dat mocht over van alles gaan en de leukste ideeën komen dan naar voren. En het is ook 

hartstikke leuk om te doen.  

Alyssa: Ja en ze zijn natuurlijk communicatief bezig. 

Docent A: Ja, absoluut. 

Alyssa: Oké. En nu dan eigenlijk het laatste gedeelte. En dat gaat over de verschillen qua niveau, want 

ik hoor je al TL, HAVO, VWO opnoemen. En als je nou kijkt naar je eigen doeltaal als 

voertaalgebruik, maak je daar dan ook nog onderscheid tussen, tussen bijvoorbeeld een TL-klas of een 

HAVO/VWO-groep. 

Docent A: Nou, eerlijk gezegd moet ik zeggen dat het niveau niet heel erg verschillend is. Ja, wel in 

denken, maar als je qua stof kijkt, het eerste boek van de TL en het eerste deel van de HAVO/VWO, 

zit daar heel veel vergelijkende stof in. Maar dat heb je natuurlijk zelf ook al gezien. Dus je houdt het 

ook eigenlijk een beetje simpel met de zinnen die ik gebruik en de woorden die ik gebruik. Maar het 

komt misschien ook wel, omdat je niet exact weet, als ik nu even naar de HAVO/VWO kijk, wat zij 

nou al allemaal hebben gehad. Daar heb ik me ook niet in verdiept, misschien is dat mijn ding wel en 

had ik moeten zeggen ‘wat hebben jullie allemaal al gehad, wat hebben jullie allemaal al besproken’ 

en dan kan ik dat meenemen naar volgend jaar. Dat heb ik ook niet gedaan. 

Alyssa: Ja.. Maar, stel je staat voor een TL-groep, is het dan ook zo dat je daadwerkelijk je vocabulaire 

aanpast aan het niveau van de kinderen? Dus buiten het lesboek, zeg maar, om? 

Docent A: Nou, niet zo specifiek, denk ik. Nee, ik denk niet ‘Nu heb ik een HAVO/VWO-klas, dus nu 

ga ik maar eens even anders praten’. Nee. Ik praat gewoon op dezelfde manier. Maar dat heb ik ook 

als ik lesgeef. Dan ga ik ook niet meteen denken ‘Oh, ik heb TL-kinderen, nu pas ik mijzelf aan’. Nee, 

dat kan niet. 

Alyssa: Oké en stel nou, je zegt iets tegen je leerlingen in het Frans en ze snappen er echt helemaal 

niks van, qua tekstbegrip. Wat doe je dan? 

Docent A: Nou, ik heb een leuk voorbeeld. We hadden een luisteropdracht gisteren en ze moesten 

luisteren of ze een wederkerend werkwoord hoorden in de zin. En dat deed ik, maar goed ze begrepen 

het niet en ze hoorden het ook niet. Toen heb ik de zinnen opgeschreven en vervolgens nog een keer 

stukje voor stukje laten vertalen, om te kijken wat een wederkerend werkwoord zou kunnen zijn. Dus 

ik geef niet meteen het antwoord. Absoluut niet. Dat is natuurlijk wel heel makkelijk.  

Alyssa: En zijn er nog andere manieren hoe je daar mee omgaat? Stel je vertelt iets en ze hebben het 

niet begrepen. Je geeft aan, ‘ik vertaal niet meteen’, maar zijn er ook nog andere dingen die je zou 

kunnen doen? 

Docent A: Ja, uitbeelden. Dingen aanreiken die er bijvoorbeeld mee te maken kunnen hebben. Niet 

meteen, nee.  

Alyssa: Oké, heel goed. Nu de laatste vraag van het interview en dat is de volgende… 

Docent A: Nou, kom maar op! 

Alyssa: Wat zou jij als docent kunnen doen om het doeltaal als voertaalgebruik voor jezelf, zeg maar, 

te stimuleren? 

Docent A: Stel de vragen in het Frans, in de klas. Ja, zelf dingen doen en zelf niet accepteren. Als ze 

iets vragen, gewoon zeggen dat het in het Frans moet. En de leerlingen moeten het zelf ook 

accepteren, dat ze het Nederlands niet mogen gebruiken. 

Alyssa: En als ik dat voor me moet zien, dingen vragen, dingen doen, hoe zou je dat concreet kunnen 

aanbieden? 

Docent A: Nou, wat ik nu gedaan heb, is heel veel zinnen die ik gebruik ook nog eens laten zien op het 

bord. Je schrijft de zinnen op en ze moeten ze vervolgens ook gebruiken. En telkens komt er weer een 

beetje bij. Elke week kwamen er twee zinnetjes bij. En op een gegeven moment merk je toch ook wel 
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dat ze het graag gebruiken of dat ze het proberen te gebruiken. Maar het kan veel beter. 

Alyssa: Oké en als je nou naar de sectie kijkt, wat zou de sectie kunnen doen, zeg maar, om het 

doeltaal als voertaalgebruik te stimuleren? 

Docent A: Dat weet ik dus niet. Ik weet niet hoe de sectie dat doet. 

Alyssa: Wordt er over gesproken of…? 

Docent A: Nee, ik heb het er eigenlijk nog nooit over gehad. 

Alyssa: En zou het een onderwerp kunnen zijn dat aangekaart zou kunnen worden? 

Docent A: Absoluut! Bij een werkoverleg en dat je op één lijn zit. En dat je dezelfde dingen gebruikt, 

zoals een klas die overgaat naar een andere docent, dan denk ik ‘Oké, Docent A heeft dit en dit 

gedaan, dan kan ik daar op inhaken en dan kan ik daar verder mee’. Absoluut, maar dat heeft ook met 

die doorlopende leerlijn te maken. Niet alleen met het boek, maar ook qua taal en wat ze beheersen, 

hoe vaardig zijn de leerlingen.  

Alyssa: En wat zou je daar als sectie dan mee kunnen doen? 

Docent A: Wat wij er mee zouden kunnen doen? In overlegvorm? 

Alyssa: Hmmhmm, ja.. 

Docent: Gewoon het erover hebben. En samen de einddoelen bepalen, gewoon per jaar. En die 

einddoelen kun je dus testen door bijvoorbeeld een Taaldorp, maar goed, wij proberen samen iets te 

doen voor de TL-ers, maar goed door te zeggen ‘dit hebben we behandeld, dit moeten ze kunnen en dit 

moeten ze beheersen’. En dan kunnen ze lekker door naar het volgende jaar. 

Alyssa: Ja.. Zodat de volgende docent daar gewoon verder mee kan? 

Docent A: Ja, ik denk dat dat gewoon het beste is, ja. Maar goed, die doorlopende leerlijn wordt 

natuurlijk al heel veel besproken en ik ben niet altijd bij het overleg geweest. Dus we zijn er wel druk 

mee bezig en dat moet ook.  

Alyssa: Oké, nou hartstikke bedankt voor dit interview. Bij dezen sluit ik het af.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview met Docent B (27 mei 2015) 
 

Alyssa: Welkom Docent B, bij het interview. Ik zal kort even uitleggen hoe het in zijn gang gaat. Het 
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gaat natuurlijk over doeltaal-voertaal en het is eigenlijk ingedeeld in twee onderdelen. Dat houdt in dat 

het eerste onderdeel globaal gaat over doeltaal-voertaal, wat jouw mening is, hoe je ertegenaan kijkt, 

enzovoorts. En het tweede gedeelte, daarin gaan we kijken hoe het zou kunnen komen dat er in 

bepaalde domeinen meer Frans gesproken wordt dan in andere domeinen. En hoe jij daar tegenaan 

kijkt. En dan in het derde gedeelte hebben we nog een aantal vragen die te maken hebben met de 

niveauverschillen en hoe je daar als docent rekening mee houdt en we sluiten af met een algemene 

vraagt, die gaat over dat wat we zouden kunnen doen als sectie om dat doeltaal-voertaalgebruik te 

bevorderen. Ja? Is dat duidelijk? 

Docent B: Helemaal goed. 

Alyssa: Goed, de eerste vraag is: Wat zijn voor jou de belangrijkste kenmerken van een goede 

taaldocent? 

Docent B: Een goede taaldocent. Ik vind dat een docent in ieder geval de taal moet spreken in de les. 

En dat hangt natuurlijk wel een beetje af van de doelgroep die je voor ogen hebt. En de functionaliteit 

waarmee je de taal inzet. Ik denk dat als je in het VMBO over het doeltaalgebruik spreekt, dat je dan 

gewoon het gebruik van de taal inzet, in een context die heel concreet voor ze is.  

Alyssa: Kun je voorbeelden geven? 

Docent B: Bijvoorbeeld grammatica zou ik in zo’n klas niet overwegend in het Frans gaan uitleggen. 

Dus het zijn echt concrete taalhandelingen die ze echt in het leven, van alledag, zouden kunnen 

gebruiken. 

Alyssa: En heb je daar ook voorbeelden van? 

Docent B: Zeggen hoe oud je bent, je gaat naar een winkel, je bent op de camping, je wilt een plekje 

reserveren, dat soort concrete taalhandelingen. 

Alyssa: Oké en wat versta jij nou eigenlijk onder het doeltaal als voertaal-principe? 

Docent B: Ik versta daar onder dat leerlingen toch in de lessen die ze bij je volgen voldoende in 

contact worden gebracht met de taal. Dat is voor een taal als Frans natuurlijk best wel ingewikkeld. 

Kijk, Engels dat is natuurlijk zo internationaal. Je kunt de tv of de radio niet aan doen en er wordt 

Engels gebruikt en dat is voor de Franse taal natuurlijk niet het geval. Dus ik vind dat ze in lessen, die 

ze bij je volgen, wel voldoende in contact moeten komen met de taal. 

Alyssa: Dus voornamelijk vanaf de kant van de docent? 

Docent B: Nee, ik vind ook vanaf de kant van de leerlingen. Ik vind ook dat zij hun inbreng moeten 

hebben en ik probeer dat ook in de opdrachten die ik voor ze maak, te doen. Ze krijgen een soort vaste 

structuur aangeboden maar daarnaast is er altijd ruimte om ook een eigen inbreng te hebben als 

leerling. 

Alyssa: Oké en wat is nou eigenlijk je mening over het doeltaal als voertaalprincipe? Want we hebben 

nu gekeken wat je er onder verstaat, maar wat vind je er zelf van?  

Docent B: Nou, ik vind dat het een vast onderdeel moet zijn als je een moderne vreemde taal doceert 

op een school. 

Alyssa: Maar een vast onderdeel, dat is natuurlijk niet altijd zo en hoe zou je dat dan voor je zien, 

zodat het ook echt een vast onderdeel van je les is? 

Docent B: Ik denk, stel dat je over de sectie Frans praat, dat dit onderdeel misschien toch meer 

geconcretiseerd moet worden, misschien in een soort vakwerkplan. Dus voor de verschillende niveaus, 

de TL-klassen, de HAVO-klassen en de VWO-klassen. Wat verwacht je precies van deze leerlingen 

over het taalgebruik in het Frans en dat dat ook een vaste plek krijgt, niet alleen in oefensituaties maar 

ook in toets-situaties. 

Alyssa: Oké, dat is al een heel mooi idee. Goed, het onderdeel waar we nu naar gaan kijken, gaat over 

het onderdeel in hoeverre jij per domein en dat is ingedeeld in zeven verschillende domeinen, de 

doeltaal gebruikt. Dat houdt in: we hebben de opening en de afsluiting, dat zijn twee domeinen. Je 

hebt organisatie, je hebt behandelen van de lesstof en de opdrachten. Grammatica-uitleg is een apart 

domein, net zoals het geven van complimenten en van waarschuwingen en het domein social talk. En 

wat mij het handigst lijkt, is om per domein kort, vanuit jouw kant dus, te kijken in hoeverre jij de 

doeltaal gebruikt. 

Docent B: Heb je een schaal gemaakt? 

Alyssa: Ja, ik heb het tijdens de lesobservaties zo gedaan dat ik per domein gekeken heb hoe vaak er 

een woord gebruikt wordt, hoe vaak een halve zin, een hele zin en een tekstje. Dus op die manier heb 

ik gekeken, maar nu gaat het er eigenlijk om in hoeverre jij vindt dat je tijdens de opening de doeltaal 
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als voertaal gebruikt, tijdens de afsluiting, organisatie, enzovoorts. 

Docent B: Ja. 

Alyssa: Dus dan beginnen we met de opening. Als je daar naar kijkt, qua doeltaal-voertaalgebruik, hoe 

geef je dat vorm? 

Docent B: Nou, daar ben ik  niet altijd even consequent in. Ik vind dat het moet en vaak heb ik dat ook 

wel voorbereid, maar ik doe het niet structureel. Maar gewoon het begroeten, het binnenkomen, dat 

zou eigenlijk gewoon standaard in het Frans moeten plaatsvinden. 

Alyssa: Dus je geeft aan dat je dat niet structureel doet. En hoe komt dat dan, dat dat niet gebeurt? 

Docent B: Ja, dat komt eigenlijk door mijn andere baan die ik heb, waardoor ik soms, dan gebeurt er 

vlak voor de les iets en dan zit de klas al binnen en dan zit je meteen op de organisatie in plaats van op 

de opening. En dat loopt soms een beetje door elkaar heen. 

Alyssa: Oké en voor de afsluiting van de les? 

Docent B: Ja, dat zou ook in de doeltaal moeten plaatsvinden maar daar heb ik hetzelfde probleem, dat 

ik daar niet altijd even consequent in ben. De ene keer wel, de andere keer niet, dat is dus iets wat ik 

niet standaard doe.  

Alyssa: En in de ideale situatie, hoe zie je dat dan voor je? 

Docent B: Het gebruik van de doeltaal, bedoel je? 

Alyssa: Ja, in die domeinen. 

Docent B: In die domeinen.. Ik denk dat je de begroeting in het Frans kunt doen, dat je kunt zeggen 

wat je die les gaat doen, dat kun je in het Frans doen. Je kunt ze aan het werk zetten in het Frans en bij 

de afsluiting, vaak staat het huiswerk wel in het Frans op het bord. Dan kun je daar gewoon ook mee 

afsluiten, dus wat moet er gebeuren voor de volgende keer. Wat ga je leren, wat ga je maken en dat je 

afscheid van ze neemt.  

Alyssa: Oké, goed. En qua organisatie? Dus bijvoorbeeld tijdens de les? In hoeverre gebeurt de 

organisatie tijdens jouw lessen in het Frans? 

Docent B: Bedoel je de opbouw van de les of het aansturen van de leerlingen? 

Alyssa: Beiden. 

Docent B: Ja, dat is situationeel. 

Alyssa: Ja.. 

Docent B: De ene keer zeg je, asseyiez-vous, ga zitten en de andere keer ‘silence’ of ‘arrête’ en de 

andere keer doe je het in het Nederlands. Het is een mix van beide dingen door elkaar heen, denk ik.  

Alyssa: Ja.. En voor het behandelen van de lesstof en de opdrachten? 

Docent B: Ja, dat vind ik een moeilijke. 

Alyssa: Ja? 

Docent B: Dan neem ik toch vaak de vlucht naar het Nederlands, zeg maar. Omdat je dan vaak met 

niveauverschillen binnen de klas te maken hebt. Stel, je gaat iets uitleggen in het Frans, dan is soms 

het begrip van die zaken gewoon al in het Nederlands voor sommige leerlingen moeilijk. Laten we 

zeggen: delend lidwoord. En dan ga je dat ook nog in het Frans doen. Dan ben je een deel van de klas 

gewoon kwijt op dat moment. 

Alyssa: Ja.. 

Docent B: Dus vaak doe ik die instructie vaak in het Nederlands. En als ze dan opdrachten gaan 

maken, dan probeer ik daar wel wat Franse termen door heen te mixen. 

Alyssa: En als het bijvoorbeeld niet om grammatica gaat, maar stel, je behandelt bijvoorbeeld een 

tekst of je gaat een fragment luisteren, hoe ga je daar dan mee om? 

Docent B: Ja, dan gebruik je, zeg maar, de structuur van de woorden die ze kennen, zoals ‘écoute’, 

‘arrête’, die gebruik je wel, maar dat zijn een soort stopwoordjes of bepaalde woordjes die je dan in 

het Frans gebruikt, waarmee je de opdracht aankondigt of de voortgang stimuleert in de opdracht maar 

het zijn geen hele instructies en hele lappen tekst. 

Alyssa: Oké en de uitleg van de grammatica, daar heb je net al een beetje iets over gezegd. 

Docent B: Dat doe ik in het Nederlands. 

Alyssa: Gewoon in het Nederlands.. Oké en de complimentjes? 

Docent B: Volgens mij doe ik die in het Nederlands en toch misschien ook wel in het Frans. Dan zitten 

die er waarschijnlijk automatisch ingebakken.  

Alyssa: Oké en de waarschuwingen? 

Docent B: Die zijn, denk ik, in het Nederlands. 
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Alyssa: Ja? En hoe komt dat, dat die in het Nederlands zijn?  

Docent B: Dat is mijn gevoel een beetje, omdat de waarschuwingen vaak gaan naar de leerlingen die 

minder binding met de taal hebben en minder goed zijn in de taal. En die pak je even kort en bondig 

dan op dat moment.  

Alyssa: Oké en de social talk? 

Docent B : Nee, dat gebeurt niet in het Frans. 

Alyssa: Oké, dus dat gebeurt in het Nederlands? 

Docent B: Ja, ik heb dat wel eens in de bovenbouw gedaan, dat heb ik wel eens gedaan in het Frans. 

Alyssa: Ja.. En als je nu kijkt naar de voordelen van het gebruik van de doeltaal als voertaal, wat zijn, 

volgens jou, wanneer je het toepast, voordelen van het gebruik hiervan? 

Docent B: De voordelen voor mij zijn de leerlingen zo vaak mogelijk in aanraking te laten komen met 

de Franse taal en om ze daar bekend mee te maken. Ik vind het een voordeel om de leerlingen een 

standaardrepertoire op te laten bouwen, waarmee de leerlingen zich gemakkelijk kunnen redden als ze 

de Franse taal moeten gaan gebruiken. 

Alyssa: En zijn er volgens jou ook nog bezwaren tegen het doeltaal als voertaalgebruik? 

Docent B: Ja, sommige leerlingen in de klas hebben echt moeite met het vak Frans. Die vinden Frans 

echt een hele moeilijke taal. Dat betekent dat je voor deze doelgroep altijd moet checken of de 

boodschap daadwerkelijk goed overkomt en zal je soms meer hulplijnen moeten geven of soms in het 

Nederlands extra toelichting moeten geven. 

Alyssa: Oké, heel goed. En als je nou kijkt naar het feit dat er in een aantal domeinen het doeltaal als 

voertaalgebruik vaker voor kan komen, in bijvoorbeeld de opening, de organisatie, het behandelen van 

de lesstof en de opdrachten, grammatica-uitleg en complimenten. Wat zijn volgens jou redenen dat er 

in bijvoorbeeld de opening of in de afsluiting meer Frans gesproken wordt dan bijvoorbeeld in de 

organisatie of in de waarschuwingen? 

Docent B: Ik vind het belangrijk dat, wanneer de leerlingen binnenkomen, ze direct weten dat ze bij 

Frans binnenkomen. En dat ze weten ‘wij hebben nu Frans’. Dat ze meteen de overstap gaan maken 

vanuit de vorige les naar de nieuwe les: ‘Ik zit nu bij Frans in de les en het gaat nú gebeuren voor het 

vak Frans’. Dus ik vind het welkom heten, de opening, moet zo duidelijk zijn dat de leerlingen direct 

begrijpen ‘Hey, ik zit bij het vak Frans’. 

Alyssa: Ja en als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de afsluiting en de organisatie bijvoorbeeld. Dus het 

aangeven van ‘nu moet je je spullen erbij pakken’. Of waarschuwingen en social talk. Hoe zou het 

volgens jou kunnen komen dat er in die domeinen minder Frans gesproken wordt? Of bijvoorbeeld in 

de afsluiting? 

Docent B: Ja, de afsluiting, daarvan wil je eigenlijk voor 100% zeker weten dat de boodschap is 

overgekomen. Er zijn natuurlijk wel standaardwoorden zoals ‘maken’, ‘leren’ in het Frans, die wel 

gebruikt worden. Maar om exact de puntjes op de ‘i’ te zetten, zodat de leerlingen duidelijk begrijpen 

wat uiteindelijk de huiswerkopdracht is voor de volgende keer, is de extra toelichting vaak wel in het 

Nederlands.  

Alyssa: Oké en wat betreft de organisatie? 

Docent B: Het gaat weer om het standaardrepertoire. Je moet echt met de leerlingen een vocabulaire 

opbouwen, zoals ‘ga zitten’, ‘pak je boek’, ‘we zijn klaar’, ‘begin’, die woorden kennen ze wel, dus 

die gebruik je vaak als een soort sleutelwoorden wel in het Frans. Soms in complexere situaties en dan 

zit je toch met leerlingen die op verschillende niveaus werken binnen het vak Frans, dan zal je er toch 

rekening mee moeten houden dat sommige leerlingen het wel begrijpen en dat andere leerlingen juist 

dat extra zetje in de rug nodig hebben.  

Alyssa: En als je kijkt naar jezelf, met betrekking tot het geven van waarschuwingen, dezen komen 

voornamelijk in het Nederlands voor. Hoe zou je dat kunnen verklaren? 

Docent B: Ja, positieve complimentjes of positieve uitspraken doen of het geven van complimentjes 

aan leerlingen, die zijn makkelijker in gebruik. Maar als je een leerling corrigeert, al is het een simpele 

correctie zoals ‘Stop’, ‘Ga door’, ‘Luister’, die doe je wel in het Frans. Maar als een leerling echt jouw 

grenzen overtreedt en echt duidelijk moet begrijpen, ‘dit kan niet, wat ik nu doe, ik moet stoppen’. 

Dan ga je toch over naar het Nederlands om het heel duidelijk te maken, van ‘dit is het’ en dan gaan 

we weer verder met de orde van de dag binnen het vak Frans.  

Alyssa: Ja.. en qua social talk? Dus gewoon gesprekjes onderling met je leerlingen ?  

Docent B: Ja, dat is een aandachtsgebied. In de bovenbouw doe ik dat wel. In klas één en twee 
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eigenlijk minder, omdat mijn focus daar vooral gericht is om simpele taalhandelingen aan te leren, die 

ze eigenlijk direct op de camping of in de supermarkt of bij de bakker kunnen gaan gebruiken. In de 

bovenbouw hebben ze meer gewoon spullen mee in hun tas, waarbij zij soms gemakkelijk kunnen 

vertalen over ‘wat heb je tijdens het weekend gedaan’ of ‘wat ga je komende vakantie doen’.  

Alyssa: Dus als ik het goed begrijp, heeft het voornamelijk met het niveau van de leerlingen zelf te 

maken? 

Docent B: Ja en het accent dat nu in de onderbouw vooral ligt op die simpele taalhandelingen te 

gebruiken. Kijk, social talk, dat gaat in de onderbouw vooral over ‘hoe ben je’, ‘in welke klas zit je’, 

‘welk vak vind je het leukst’, ‘wat is je lievelingskleur’, maar dat is natuurlijk niet de social talk van 

‘wat heb je dit weekend gedaan’ of ‘wat vind je van de laatste films’ of weet ik veel wat. 

Alyssa: Goed, dit was dan het tweede gedeelte. Dan gaan we nu over naar het derde gedeelte en dat 

gaat over onder andere hoe je rekening houdt met verschillende niveaus. Dus in jouw geval, geef je 

natuurlijk les aan TL. Pas je ook je doeltaal als voertaalgebruik daarop aan? Hoe doe je dat? 

Docent B: Ja, absoluut. Je ziet dat je veel moet herhalen, heel veel moet herhalen. Dat is gewoon 

standaard in die klas. Je ziet ook, ik probeer altijd vanuit het Frans te beginnen en dan nog een keer te 

herhalen. En degene die er dan de derde keer nog niet bij is, dan die wel een extra zetje mee te geven 

in het Nederlands.  

Alyssa: En stel, je zou lesgeven aan HAVO/VWO, hoe zou het doeltaal als voertaalgebruik dan in je 

lessen terugkomen? 

Docent B: Ja, daar verwacht je meer van. Dus ik zou dan minder herhaling aanbieden en de 

standaardwoorden, dan eerder standaardzinnen, dus eigenlijk het communicatieniveau wordt dan 

verhoogd. 

Alyssa: En stel, je geeft les en ze snappen er echt helemaal niks van, laten we het zo maar even stellen. 

Hoe houd jij als docent daar rekening mee? Qua tekstbegrip? 

Docent B: Ja, ik geef altijd een centrale instructie, daarna hebben de leerlingen de tijd om aan de slag 

te gaan met de opdracht en dan loop ik altijd rond in de klas. Je hebt altijd van te voren dat je weet, 

‘dat groepje, daar hoef ik me geen enkele zorgen over te maken, dat gaat goed’. Daar moet ik geven 

even bij gaan staan en dus even kijken hoe goed gaat het. En je weet, er is altijd een groepje, dat heeft 

moeite met opstarten, die vinden de opdracht moeilijk om uit te voeren, heeft net aan de woordenschat 

om misschien dingen te gaan doen, maar ja, starten daar heel slecht mee op. Die zal je dus dat extra 

zetje moeten geven en dat doe je eerst door de stimulans in het Frans. Maar als dat nou echt niet lukt, 

dan ga je via een soort ‘moddeling’ voor te doen, van ‘wat is de bedoeling?’, ‘kijk, zo werkt het’, ‘we 

doen het twee à drie keer samen en dan de vierde keer moet je proberen om het zelf te doen’. 

Alyssa: Ja en dat is dus met tekstbegrip. En stel nou, ze begrijpen het echt niet, wat voor manieren kun 

je dan gebruiken om de boodschap alsnog over te brengen? 

Docent B: Ja, dat is consequent blijven herhalen via een vast stappenplan. Vooral als het over 

tekstbegrip gaat, dat je echt volgens vaste lijnen, vaste stappen, met die leerling de stappen weer 

doorloopt hoe ze tot een antwoord kunnen komen. En dat je aan de hand van die stappen probeert te 

checken ‘Waar loopt nu iemand vast? Waar gaat het mis?’ 

Alyssa: Oké en als ze het helemaal niet begrijpen, wat zou je dan kunnen doen? 

Docent B: Je bedoelt qua tekst of eh..? 

Alyssa: Nou, gewoon, wanneer je in het Frans, zeg maar spreekt, en je hebt het op meerdere manier 

geprobeerd uit te leggen. 

Docent B: Ja, dan neem ik toch de noodlijn naar het Nederlands, omdat ik vind dat de leerling wel 

betrokken móet blijven bij de les die je op dat moment uitvoert. En als ik het echt op meerdere 

manieren heb geprobeerd en de leerling begrijpt het echt niet, dan vind ik dat ik in het Nederlands 

duidelijk moet maken van ‘Dit heb ik net in het Nederlands tegen je verteld, welke woorden heb je wel 

meegepikt? Waar loopt het vast?’ en dan ga ik in het Nederlands verder. 

Alyssa: Goed. Nou, dan hebben we nu als allerlaatste vraag: Wat zou jij als docent kunnen doen om 

het doeltaal als voertaalgebruik in je lessen te stimuleren?  

Docent B: Ik denk dat we echt binnen de sectie spreekvaardigheid in het vakwerkplan duidelijk naar 

voren moeten laten komen. Het lesmateriaal dat wij nu gebruiken, daarin zit wel spreekvaardigheid 

maar in verhouding tot leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en grammatica, dan is dat een kleiner 

onderdeel waar je best, op een andere manier, vooral communicatief mee om kan gaan. Gewoon ‘ik ga 

naar de supermarkt en ik wil…’. Of ‘ik wil een hotelkamer reserveren en dat doe ik zo…’. Echt die 
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concrete taalhandelingen centraal stellen, ook in een deel van je les. Dus in je vakwerkplan.  

Alyssa: En hoe zouden we dat als sectie dan kunnen vormgeven? Want we hebben het nu over 

bepaalde situaties, waaruit gehandeld wordt. 

Docent B: Ik denk dat het ook gewoon beoordeeld moet worden. Kijk, vaak is nu spreekvaardigheid: 

oefenen in de les. Soms krijgen ze er een cijfer voor, maar niet altijd. Dus je zult het belang van 

spreekvaardigheid, dus als je spreekvaardigheid echt belangrijk vindt als onderdeel van je vak, zal je 

dus ook moeten gaan beoordelen. Dus ja, ook zwaarder laten meetellen. 

Alyssa: Oké, nou prima. Bedankt voor het interview. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview met Docent C (27 mei 2015) 
Alyssa: Welkom, Docent C. We gaan dus een interview houden over het doeltaal-voertaalgebruik 

natuurlijk. Het eerste onderdeel dat we gaan behandelen, gaat over jouw mening bijvoorbeeld over het 

doeltaal als voertaalprincipe in het algemeen is. Wat bijvoorbeeld voordelen zijn, wat bezwaren zijn 

van het principe. En dan gaan we in het tweede gedeelte wat dieper in op de observaties die ik tijdens 
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de lessen gedaan heb. En aan de hand daarvan ga ik een aantal vragen stellen. En dan uiteindelijk 

sluiten we het af en zo wordt het interview vormgegeven. Is dat duidelijk? 

Docent C: Nou, prima. Ja, duidelijk. 

Alyssa: Oké, nou goed. De eerste vraag waar we mee gaan beginnen, is: Wat zijn voor jou de 

belangrijkste kenmerken van een goede taaldocent? 

Docent C: Een goede taaldocent is voor mij iemand die enthousiast voor de klas staat, iemand die op 

een levendige manier lesgeeft. Iemand die leerlingen goed bij de les weet te betrekken. En ja, door de 

taal te gebruiken, breng je ook de taal in het lokaal. 

Alyssa: Ja.. oké, en als je dus kijkt naar het doeltaal als voertaalprincipe, wat versta jij daar nou onder? 

Docent C: Doeltaal-voertaal is voor mij, ja het liefst alles gewoon in het Frans, en dat is iets wat we nu 

in de brugklas ook doen, met de AIM-methode. Ik vind het geweldig als ik merk dat ik een gesprekje 

bijvoorbeeld gewoon met de leerlingen over het weer kan voeren, dat die gewoon antwoord kan geven 

in het Frans. Ik merk wel dat ik het heel moeilijk vind, wat was de vraag ook alweer? 

Alyssa: Wat je er onder verstaat.. 

Docent C: Ja, de klassentaal, geef dit even aan, doe het raam dicht, zoveel mogelijk in het Frans. Dat is 

voor mij doeltaal-voertaal. Waarbij je wel eens beperkt wordt door de klas waar je mee werkt 

bijvoorbeeld.  

Alyssa: Ja.. 

Docent C: Ik denk dat als ik de hele tijd Frans praat, dat het ze tegen de borst gaat stuiten. Dat ze dan 

denken ‘Ah, daar komt zij weer met haar Frans’, dat er een gezond evenwicht in moet zijn te vinden.  

Alyssa: Kun je daar ook een voorbeeld van noemen? 

Docent C: Dat is wat we normaal met AIM doen, in de brugklas. En dan overgaan naar de tweede klas. 

En dan zijn de HAVO-leerlingen eruit gefilterd en dan blijft er een TL-klas over en ik vind dat ik dan 

te weinig Frans praat en dat vind ik dan ook heel zonde, maar toch, ze hebben wel een bepaalde basis 

meegekregen, maar ik vind dat daar te weinig Frans gesproken wordt. 

Alyssa: Oké en daar komen we zo, waarschijnlijk, ook wel weer op terug, op dat onderdeel. En wat is 

nou jouw mening? We hebben natuurlijk nu gekeken naar dat wat jij er onder verstaat, maar wat is nou 

jouw mening over het doeltaal als voertaalprincipe over het algemeen? Wat vind je ervan? 

Docent C: Ik vind het helemaal geweldig en ik vind ook dat het zo veel mogelijk gestimuleerd moet 

worden bij docenten. En ik wil dat het uiteindelijk gewoon wordt voor de leerlingen. Dat ze het niet 

meer zo gaan zien als iets bijzonders, ook al doen ze het niet bij Duits, maar dat het iets heel gewoons 

voor ze wordt. Dat is wat ik zou willen bereiken. 

Alyssa: Bij Frans? 

Docent C: Bij Frans, ja. 

Alyssa: Oké, nu hebben we een onderdeel dat bestaat, zeg maar uit, in hoeverre we gaan kijken hoe jij 

de doeltaal als voertaal in jouw lessen gebruikt, dus gewoon in het algemeen. Dat bestaat uit zeven 

domeinen. Het eerste domein is opening. Ik noem ze gewoon even op: dus begin van de les en het 

einde van de les, organisatie, ‘pak je boeken erbij’, enzovoorts. Het behandelen van de lesstof en de 

opdrachten, uitleg van de grammatica, het geven van complimenten, het geven van waarschuwingen 

en social talk, waarbij er gesprekjes worden gevoerd over koetjes en kalfjes. En dan ben ik benieuwd 

hoe jij dat per domein, zeg maar, vormgeeft. En of je daar ook voorbeelden bijvoorbeeld bij hebt, 

zodat ik een beter beeld heb bij de manier waarop jij het vorm geeft binnen je lessen.  

Docent C: Dan heb ik nog wel even een toelichting. Heb ik het over de tweede klas of over de eerste 

klas? 

Alyssa: Over je lessen in het algemeen. Je mag van mij best een afwisseling maken tussen jaar één en 

twee. 

Docent C: Oké, dat is prima. 

Alyssa: Oké, dus voor de opening. 

Docent C: In de eerste klas meteen altijd in het Frans, heel veel Frans praten, niet de hele les, dat zou 

ik wel willen, maar dat komt denk ik neer op de helft van de les ongeveer. Maar in de tweede klas TL 

beduidend minder. Ja, zelfs in de opening en in de afsluiting van de les. 

Alyssa: En hoe komt dat dan? 

Docent C: Dat heeft met het klassenmanagement te maken, met de organisatie. En dat ik mij er minder 

bewust van ben. Dat ik denk ‘Hè, even wat meer Frans praten’. Dus er is een heel groot contrast tussen 

de eerste klas en de tweede klas. 
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Alyssa: En de eerste klas van TL hebben ook de AIM-methode gehad? 

Docent C: Dit jaar niet meer. 

Alyssa: Dit jaar niet meer, oké. En qua organisatie? Dus als je zegt, ‘pak dit erbij, maak deze opdracht’ 

bijvoorbeeld. 

Docent C: Ja, in de eerste klas alles in het Frans, ook van ‘pak nu je boek, bladzijde die en die, we 

gaan nakijken’ en dat gaat allemaal in het Frans. En bij de tweede klassen gaat dit bijna uitsluitend in 

het Nederlands, denk ik. 

Alyssa: En waardoor wordt dat veroorzaakt? 

Docent C: De methode waarmee les wordt gegeven en het niveau van de leerlingen. 

Alyssa: En zou het dan niet zo kunnen zijn dat het doeltaalgebruik aangepast wordt op het niveau van 

de leerlingen, zodat het begrijpelijk wordt voor de leerlingen? Waardoor het alsnog toepasbaar wordt? 

Docent C: Dat zou kunnen, maar daarvoor is het boek op dit moment te moeilijk in de tweede. Dat 

heeft echt wel wat toelichting nodig en dat beperkt mij in het gebruik van de doeltaal.  

Alyssa: En het behandelen van de lesstof en de opdrachten? Dus je lesstof, zeg maar, en je 

opdrachten? 

Docent C: In de eerste klas in het Frans en in de tweede klas in het Nederlands. 

Alyssa: Komt er verder helemaal geen doeltaal als voertaal in voor, voor de tweede klas? 

Docent C: Nou, nee, dat zouden misschien stukjes zijn maar niet helemaal in het Frans, nee. 

Alyssa: Oké en de uitleg van de grammatica? 

Docent C: Ja, dat is iets wat ik in de eerste klas eerst in het Frans doe en daarna geef ik toch een 

toelichting in het Nederlands, dan laat ik ze ook de aantekeningen overnemen, omdat ik dat best wel 

belangrijk vind. En in de tweede klas is het helemaal in het Nederlands. 

Alyssa: Oké en de complimentjes? 

Docent C: In de eerste klas in het Frans en in de tweede klas in het Nederlands. Op een toets zal ik 

gerust wel iets in het Frans daarbij schrijven. 

Alyssa: En klassikaal bijvoorbeeld? 

Docent C: Ik denk dat ik dat in het Nederlands doe, misschien per ongeluk ook wel eens iets in het 

Frans. Dat is niet per ongeluk, maar goed.. 

Alyssa: En de waarschuwingen? 

Docent C: In de eerste klas in het Frans en in de tweede klas in het Nederlands.  

Alyssa: En zou je verder nog iets meer… want het heeft dus met organisatie te maken, als ik het goed 

begrepen heb? 

Docent C: Nou ja, het heeft en met de methode te maken, denk ik, want hoe duidelijker het voor de 

leerlingen het in de tweede klas is, hoe makkelijker je het in het Frans kunt doen. Maar het boek, dat 

vergt best wel heel veel voorbereiding, het is niet altijd meteen duidelijk voor ze. Dus wanneer ik dat 

dan in het Frans ga uitleggen, dat wordt dus gewoon niks.  

Alyssa: Oké, begrijpelijk. En dus de waarschuwingen in het Nederlands voor de tweede klassen?  

Docent C: Ja en voor de eerste klassen, geen probleem in het Frans en dat snappen ze ook prima.  

Alyssa: En de social talk? Dus praten over koetjes en kalfjes? 

Docent C: Ja, dat is voor allebei in het Nederlands. 

Alyssa: Oké, dan gaan we nu over, eigenlijk, naar wat de voordelen en de nadelen zijn van het doeltaal 

als voertaalgebruik in de les. En dan nu even in het algemeen: wat zijn volgens jou nou echt voordelen 

van het gebruik van de doeltaal als voertaal? 

Docent C: Goed, dan ga ik eerst even over naar de eerste klas, met de AIM-methode. Voordelen zijn 

gewoon dat het heel gewoon voor ze wordt en ze snappen het. Eerst vinden ze het nog vreemd, maar 

uiteindelijk wordt het heel gewoon, en dat is het voordeel van het lesgeven in het Frans. Ze raken heel 

snel vertrouwd met de Franse taal en ze durven te praten ook, nog een heel erg pluspunt. 

Alyssa: En stel, we verplaatsen dat naar bijvoorbeeld jaar twee en we passen de lessen er zo op aan dat 

het voor de leerlingen ook vertrouwd zou raken, hoe zou je dat voor je kunnen zien? 

Docent C: Het zou kunnen, mits er een methode is, waar het gewoon veel duidelijker is, waar hele 

makkelijke instructies boven zouden staan, dan zou het inderdaad kunnen. 

Alyssa: Oké en zijn er volgens jou dan ook nog echt bezwaren wat betreft het doeltaal als 

voertaalgebruik? 

Docent C: Nee, ik zie daar geen bezwaren van. Helemaal niet, ik zou niet weten wat. 

Alyssa: Oké, nou goed. We hebben nu dus al gezien dat er in sommige domeinen heel veel Frans 
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gesproken wordt en in andere domeinen minder. Zou je zelf een verklaring kunnen geven hoe het komt 

dat er bijvoorbeeld in het ene domein, als we alleen naar de tweede klassen kijken, meer Frans  

gesproken wordt dan in het andere domein? 

Docent C: Nou, in de tweede klassen spreek ik al nauwelijks Frans, dus dan is het wel moeilijk om 

daar een verklaring te geven waarom er in het ene domein wel wordt gesproken en in het andere 

domein niet. Ik probeer er wel wat Franse woordjes in te gooien, in de zin van dat wat automatisch 

gaat, maar ik kan dan geen uitspraak doen over dit domein wel en dat domein niet. 

Alyssa: En als je kijkt naar het eerste jaar? 

Docent C: Je bedoelt dat met social talk bijvoorbeeld? 

Alyssa: Ja.. 

Docent C: Dat is omdat ze nog niet de woordenschat hebben om een praatje te maken over dingen dat 

ze buiten de les om bezig houdt. 

Alyssa: Ja.. 

Docent C: Dus dat heeft met de woordenschat te maken. Het zou misschien wel lukken en soms zeg 

ik, ‘dat kun je natuurlijk ook in het Frans zeggen’, en dan zeggen ze ‘oja’, dus dan moet je ze er even 

op wijzen natuurlijk. 

Alyssa: Oké, nou goed. Dit was het eerste gedeelte, nu gaan we over naar het tweede gedeelte. Dat 

gaat dus over, aan de hand van de lesobservaties die ik waargenomen heb, ga ik een aantal gerichte 

vragen stellen. En de eerste vraag gaat over het vaker voorkomen van de doeltaal als voertaal. In dit 

gedeelte gaat het dus alleen om jaar twee. Want in jaar één, daar ben ik natuurlijk niet bij geweest. 

Docent C: Nee.. 

Alyssa: Nou, in bepaalde domeinen zou het doeltaal als voertaalgebruik vaker voor kunnen komen, 

zoals het behandelen van de lesstof / de opdrachten, de grammatica en de complimenten. En wat zijn 

volgens jou de redenen daarvoor of hoe zou je het kunnen verklaren dat je tijdens het behandelen van 

de lesstof of de opdrachten meer Frans spreekt dan dat je bijvoorbeeld doet tijdens social talk en de 

opening of de afsluiting van de les? 

Docent C: Daaruit maak ik op dat ik wanneer ik de oefeningen behandel dus meer Frans spreek dan 

tijdens… 

Alyssa: Ja.. 

Docent C: Ja, dat is dus zo? 

Alyssa: Ja.. 

Docent C: Jeetje, dat vind ik best wel lastig. Ik denk omdat ik dan al Frans voor me neus heb, aan de 

hand van het boek, dat ik dan Frans ga praten. Dat zal wel met gewoontes te maken hebben, denk ik. 

Alyssa: En als je nou kijkt naar bijvoorbeeld de grammatica-uitleg? 

Docent C: Dat zou veel te lastig voor ze zijn in de tweede, om dat in het Frans te doen. 

Alyssa: Ja, want er worden wel stukjes in het Frans behandeld, want er worden voorbeelden gegeven, 

dus dat houdt in dat er wel doeltaal als voertaal gebruikt wordt. 

Docent C: Ja, dat klopt ja, het komt wel aan bod, maar dan op zo’n manier dat het begrijpelijk voor ze 

is. 

Alyssa: En de complimentjes? 

Docent C: Die geef ik op papier in het Frans maar zo in de les geef ik die niet in het Frans, volgens 

mij. 

Alyssa: Soms worden ze ook in het Frans gegeven, wat waarschijnlijk een soort automatisme is 

geworden. 

Docent C: Ja.. 

Alyssa: Er wordt in sommige domeinen ook minder Frans gesproken. Bijvoorbeeld in de opening, de 

afsluiting, de organisatie, waarschuwingen en social talk. En hoe zou je het nou kunnen verklaren dat 

er bijvoorbeeld in de opening of in de afsluiting minder Frans gesproken wordt? 

Docent C: Dat vind ik alleen maar jammer, want dat zou ik makkelijk in het Frans kunnen doen.  

Alyssa: En hoe zou je dat voor je zien dan? Hoe zou je dat vormgeven? 

Docent C: Nou, door gewoon te zeggen dat ze moeten gaan zitten in het Frans, of ‘hallo’, enzovoorts. 

Maar misschien telt het ook mee dat het mijn mentorklas is en dat ze ook gauw met andere dingen bij 

me komen in plaats van… Dat is soms best wel lastig om dat gescheiden te houden van Frans en 

mentorklas. Ik denk dat het daar mee te maken heeft; ik vind het moeilijk om daar zo op te 

antwoorden. 
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Alyssa: Oké en bijvoorbeeld voor de afsluiting? 

Docent C: Voor de afsluiting, dat zou ook een kwestie van gewenning zijn, want dat kan ik makkelijk 

in het Frans doen, maar dat doe ik volgens mij in het Nederlands. 

Alyssa: En hoe zou je dat dan voor je kunnen zien? Heb je voorbeelden? 

Docent C: Doordat je bijvoorbeeld in het Frans zegt ‘jongens, we hebben nog één minuut, doe je boek 

dicht en blijf zitten tot de bel gaat’ en dat snappen ze.  

Alyssa: Ja. En voor de social talk? 

Docent C: Dat is niet te doen in het Frans, dat niveau hebben ze niet, nee.. En misschien omdat het ook 

mentorleerlingen zijn, dan gaat het toch ook weer over dingen waarvan ze de woorden niet beheersen. 

Dus dat gaat ‘m niet woorden. 

Alyssa: En waarschuwingen en organisatie? Want die lopen eigenlijk een beetje door elkaar heen? 

Wanneer het om opmerkingen als ‘pak je boek erbij’ gaat? 

Docent C: Dat zou ook makkelijk in het Frans kunnen, maar op de één of andere manier raak je dat 

een beetje kwijt aan het begin van het jaar en dat is heel zonde. Dat zou wel voor mijzelf iets zijn, dat 

soort dingen moet je weer op terug kunnen grijpen.  

Alyssa: Ja en terug kunnen grijpen waarop doen? 

Docent C: In een nieuw schooljaar, van ‘dat ga ik allemaal weer in het Frans doen’. 

Alyssa: Hoe zie je dat voor je? 

Docent C: Bijvoorbeeld de opening van de les, de afsluiting van de les, altijd in het Frans. En dat ze 

daar ook aan wennen en dat ze dat niet raar vinden. 

Alyssa: Oké, heel goed. Dan komen we nu aan bij het laatste gedeelte en dat gaat eigenlijk over, want 

we hebben het al een paar keer gehad over die verschillende niveaus, het feit dat het doeltaal als 

voertaalgebruik daar natuurlijk op wordt aangepast. En hoe maak jij als docent gebruik van het 

verschil in niveau per klas? Zie je dat terug in je doeltaal als voertaalgebruik? 

Docent C: In de huidige HAVO/VWO AIM-klas zie ik dat sommige kinderen al verrassend goed 

Frans kunnen spreken, zelf de kinderen, ik neem even een jongen als voorbeeld, die zich niet 

voorbereid op toetsen, maar hij praat wel in volle zinnen Frans tegen me. Ik vind dat helemaal 

geweldig. En dan zie ik wat een effect dat heeft. Ze verstaan het en ze kunnen gewoon dingen 

terugzeggen en dat vind ik heel erg stimulerend.  

Alyssa: En hoe komt dat dan dat ze dat daar wel kunnen? 

Docent C: Omdat ik denk dat ze daar toch wat taliger zijn en dat het niveau toch wat hoger ligt en dat 

zij het toch wat sneller oppikken en weer kunnen produceren. Dat vermoed ik. 

Alyssa: Want TL heeft natuurlijk ook AIM gehad en pas je je niveau daar dan ook op aan? 

Docent C: Ja, dan herhaal ik meer en dan toch weer dingetjes opnieuw doen. En je merkt dat ik met 

HAVO/VWO sneller door de stof heen ga dan met de voormalige TL-klassen.  

Alyssa: En als je dus kijkt naar de 2TL-klas? 

Docent C: Ja, ze zullen nog wel een basis hebben van vorig jaar, dat kan niet missen, dat is prima. Dus 

een heleboel luistervaardigheid zit allemaal nog in hun hoofd, dus ook het herkennen van woorden die 

ze al gehad hebben, als er ook een woord weer terugkomt, dan weten ze ook meteen weer wat het nou 

was. Ik merk heel erg dat dat is blijven hangen. 

Alyssa: Oké en we hebben het, ik weet het niet helemaal zeker meer of we het er over gehad hebben, 

het Franse tekstbegrip, dat zal voor de ene leerling hoger liggen dan voor de andere leerling. En hoe ga 

je daarmee om? Want als je gebruik maakt van de doeltaal als voertaal, dan maak je natuurlijk gebruik 

van het Franse tekstbegrip en hoe houdt je daar rekening mee? Met bijvoorbeeld vocabulaire 

enzovoorts? 

Docent C: Bedoel je dan met de AIM-klassen of met de tweede klassen? 

Alyssa: Met beiden. 

Docent C: Even denken, met tekstbegrip. Het enige wat ik me zo voor de geest kan halen, is dat ze met 

tekstbegrip vragen moeten beantwoorden, dus ze krijgen een vraag en dan moeten ze in een volzin 

antwoorden. Dus ze moeten wel begrijpen wat er in de vraag staat. En we hebben in het eerste jaar ook 

een toets, waarbij zij een heel ander verhaal krijgen dan dat we behandelen, wel met dezelfde 

vocabulaire, en ook daar moeten ze vragen over beantwoorden. Maar of daar nou echt verschil in zit, 

in die klas zelf, dat doen we niet. Eén verhaal en dan dezelfde soort vragen. Op een niveau dat ze 

zouden moeten kunnen. En in de tweede klas krijgen ze ook op een bepaald niveau, daar doen we op 

dit moment weinig mee, maar dan zullen we ook niet twee dezelfde soort teksten aanbieden 
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bijvoorbeeld.  

Alyssa: Oké en wanneer je dus in het Frans spreekt, hoe ga je dan om met de begrijpelijkheid?  

Docent C: Ik ben heel erg van de gebaren. Dus ik zal het ze duidelijk maken. Nou ja, tot op zekere 

hoogte  natuurlijk.  

Alyssa: En op wat voor manier? Kun je voorbeelden geven?  

Docent C: Nou, door te wijzen, door gezichtsuitdrukkingen. Daar ben ik heel erg van, geloof ik. 

Alyssa: Oké en wat als ze het dus nog steeds niet begrijpen, wat doe je dan? 

Docent C: Dan fluister ik het heel snel in het Nederlands (lacht). 

Alyssa: Oké.. 

Docent C: Want wat ik al zeg, er zijn grenzen natuurlijk. 

Alyssa: Oké. Nou, dat was het grootste gedeelte van het interview. En nu heb ik als allerlaatste vraag 

nog: Wat jij als docent zou kunnen doen om het doeltaal als voertaalgebruik en dan voornamelijk in de 

tweede klas.. Omdat dat duidelijk is: in de eerste klas wordt dat heel veel gebruikt. Maar wat zou jij 

nou als docent kunnen doen om dat meer naar voren te laten komen in de lessen? 

Docent C: Door aan het begin van het schooljaar altijd weer te bedenken ‘dat doe ik in het Frans, dat 

doe ik in het Frans en dat doe ik in het Frans, dat moet in het Nederlands’ en dan jezelf daar ook 

consequent aan te houden. En zoals ik al zei, soms zijn er ook andere zaken die er spelen in een klas, 

waardoor je het soms eventjes op moet heffen dan. Maar daar zou ik ook veel strakker in moeten zijn, 

veel duidelijker. 

Alyssa: Oké en wat zou je dan in het Frans willen doen? 

Docent C: Nou, de opening, de afsluiting, de instructies van wat ze in het Frans moeten doen. Dat zou 

prima in het Frans kunnen. 

Alyssa: En hoe zou je dat dan kunnen motiveren, dat zij dan ook zelf in het Frans spreken? 

Docent C: Ja, dat is altijd iets dat lastiger is. Want in de eerste klas moet het en in de tweede klas mag 

het, zeg maar. En dan heb je dus ook, omdat die vrijheid er is om in het Nederlands te praten, dat je ze 

dus bijna niet in het Frans aan het praten krijgt. Ja, of je zou met iets van een beloningsysteem moeten 

werken.  

Alyssa: Beloningsysteem? 

Docent C: Ja, dat als je iets in het Frans zegt, dat je dan een plusje krijgt, op die manier zou je dat 

kunnen vormgeven. Maar in de praktijk werkt dat lastig. En moeten werkt beter dan mogen. 

Alyssa: Ja, dat is zeker waar. En nu hebben we het er alleen over als docent zijnde, maar wat zouden 

jullie als sectie kunnen doen om het doeltaal als voertaalgebruik te stimuleren? 

Docent C: Strakke afspraken met elkaar, bespreken welke momenten je in het Frans zou doen, zodat je 

ook, wanneer ze bij een andere docent komen, ook gewend zijn aan het Frans. En dat ze dan niet 

denken van ‘hé, die spreekt de hele tijd in het Frans en die andere mevrouw deed dat nooit, 

bijvoorbeeld’. Dus afspraken erover maken op welke momenten je Frans praat. Ja, dat zou ook nog 

kunnen, dat je bijvoorbeeld klassentaal behandeld aan het begin van het jaar. Dat hebben we ook ooit 

wel eens gedaan hoor, maar dat zou goed zijn om dat weer eens even op de agenda te zetten.  

Alyssa: Oké, dus als korte samenvatting: voor jezelf dus duidelijk wanneer je wat gaat doen en als 

sectie betere en duidelijkere afspraken om een duidelijker beeld te krijgen van wanneer de doeltaal als 

voertaal gebruikt wordt. Zodat het voor de leerlingen ook niet onduidelijk wordt. 
Docent C: Ja, zodat het een gewoonte wordt voor de leerlingen. En dat ze het gewend zijn en dat is alleen 

maar goed. 

Alyssa: Oké, nou dan wil ik je bij dezen bedanken voor het interview en sluiten we het hierbij af.  

 

Interview met Docent D (26 mei 2015) 
 

Alyssa: Welkom, docent D. Nou, goed. Het interview is eigenlijk in twee delen opgebouwd. Het gaat 

natuurlijk over doeltaal-voertaal, waarbij ik ook geobserveerd heb tijdens de lessen. Het eerste 

gedeelte gaat over het doeltaal als voertaalprincipe in het algemeen, wat is je mening daarover en hoe 

kijk je er tegenaan. En hoe gebruik je het principe binnen je lessen. En dan is het tweede gedeelte 

gebaseerd op dat wat ik gezien heb tijdens de lessen en dan gaan we er iets dieper op in. Dat houdt dus 

in hoe het zou kunnen komen dat het ene domein vaker gebruikt wordt dan het andere domein, maar 

dat ga ik zo verder uitleggen en dan kunnen we zien hoe het wordt vormgegeven. Goed, nou de eerste 

vraag is: Wat zijn voor jou de belangrijkste kenmerken van een goede taaldocent? 
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Docent D: Nou ja, de belangrijkste kenmerken van een goede taaldocent, dat is eh ja, nou ja, ik vind 

dus dat je de taal over kunt brengen op je klas. En ja, of dat nou Franstalig is en ik denk dat of dat 

doeltaal-voertaal daaraan meewerkt, maar eh.. 

Alyssa: Op wat voor manier dan bijvoorbeeld? 

Docent D: Nou ja, dat je het hebt over films bijvoorbeeld, want die kijken ze niet in het Frans dus ik 

bedoel ze moeten het toch op een andere horen, hè.. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: Dus dat horen ze dan bij jou in de klas, dus ik denk dat dat dan wel duidelijk is maar voor 

de rest, ja we hebben natuurlijk dat gedoe gehad dat ze bij je komen kijken in de klas en ik heb nog 

niks gehoord over hoe het was hoor, maar dan krijg je toch alweer gauw dat de ‘oudere docenten’ die 

geven heel traditioneel les.  

Alyssa: En wat versta je daar onder, traditioneel? 

Docent D: Ja, traditioneel, ja.. Traditioneel is gewoon dat je dus heel veel samen doet. 

Alyssa: Klassikaal? 

Docent D: Ja, klassikaal. Ik denk dat ze dat bedoelen. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: En eh dan denk ik van ja, ik weet niet hoe jullie dat op de opleiding leren, maar dan denk ik 

van ja, ik denk als ik aan mijn collega’s denk dat iedereen dat redelijk klassikaal doet. 

Alyssa: Het gebruik van doeltaal-vertaal klassikaal? 

Docent D: Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat iedereen dat allemaal doet hoor, dat doeltaal-voertaal. 

Maar dat weet ik niet. Maar het gaat er natuurlijk ook weer heel snel uit hè, ja.. En ik denk dat dat ook 

een beetje bij ons gebeurd is en zeker zoals ik nu, geen eerste klas heb, dat je dan doeltaal-voertaal, 

kijk dat is dan natuurlijk makkelijk te doen he, maar hier met uitleg van grammatica en zo, ja dan ben 

je al heel snel, ja, in het Nederlands bezig.  

Alyssa: Ja.. En als je nou kijkt, zeg maar, naar doeltaal als voertaal, wat versta je daar nu onder? Onder 

het principe? 

Docent D: Nou, dat ik waar het mogelijk is, in het Frans spreek. Maar het is niet altijd mogelijk. Want 

nogmaals, je ziet al gauw aan de gezichten of ze het kunnen volgen. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: Als je geen respons krijgt, nou ja, dan moet je dus blijkbaar vertalen of wat wel zinvol is, is 

dat je, als je Franse zinnetjes hebt gedaan, dat je het dan ietsje in het Nederlands een tipje van de sluier 

oplicht. Want ja, Frans is natuurlijk heel snel moeilijk en je moet natuurlijk ook weer opletten dat ze 

niet de draad kwijtraken en dat je dus hen bijpraat. Dat denk ik. 

Alyssa: En onder doeltaal-voertaal, versta je dus alleen het feit dat jij Frans spreekt? 

Docent D: Nee, zij natuurlijk ook. 

Alyssa: En op wat manier moet ik dat dan voor me zien? 

Docent D: Nou ja, goed. Dat als ik iets vraag, dan kunnen zij in het Frans antwoorden. 

Alyssa: Over allerlei verschillende onderwerpen? 

Docent D: En ze kunnen ook, wat we in de eerste klas deden, dat als je naar het toilet moet, vraag het 

in het Frans maar ja dat is dus iets wat inderdaad heel snel uitgaat. Dat als iemand vraagt, mag ik even 

naar het toilet, dan moet je dus weer omdraaien van oh ja, en dan heb je al ja of nee gezegd. En dan 

denk je, ja, dat weet je, dus ja je moet, zoals bij AIM dan zit je echt zelf ook in die Franse sfeer, maar 

je bent er heel snel weer uit. 

Alyssa: Ja.. dus het is vooral het koppelen wat het lastig kan maken? 

Docent D: Ja.. ik weet niet of anderen dat ook hebben, maar dat vind ik. 

Alyssa: Oké. En wat is nu, we hebben nu gezien wat je verstaat onder het doeltaal als voertaal-

principe, en wat is nu je eigen mening? Over het principe? Over het gebruik ervan?  

Docent D: Mijn eigen mening? 

Alyssa: Ja, als je gewoon kijkt naar het doeltaal als voertaal-principe. 

Docent D: Hoe bedoel je dat? 

Alyssa: Nou, hoe je er tegenaan kijkt. Ja, je weet dat het principe bestaat en ze gebruiken het, maar hoe 

kijk je er zelf tegen aan? 

Docent D: Nou, zoals ik al zeg. Ik vind het wel positief. Ik vind het voor eigenlijk iedereen vind ik het 

lastig om het te hanteren. 

Alyssa: En waar ligt dat dan aan? 
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Docent D: Nou, dat weet ik dus niet. Omdat je heel snel het idee hebt dat ze het niet snappen. Zeker 

grammatica in de onderbouw. Ook wel in de bovenbouw is het lastig. Om in het Frans te doen. 

Alyssa: Ja.. oké. Nou, tijdens de lesobservaties heb ik gekeken naar een aantal domeinen. Dat zijn er 

zeven in totaal. Ik heb dus domein ‘opening’ / ‘afsluiting’ en dus gekeken of er gesproken wordt in de 

‘opening’ of in de ‘afsluiting’. Tijdens ‘organisatie’, dus bijvoorbeeld ‘pak jullie boeken’ of dat in het 

Frans gedaan wordt. Hoe de stof en de opdrachten behandeld worden. Of de grammatica-uitleg 

bijvoorbeeld in het Nederlands gedaan wordt of in het Frans. En de complimenten, of die gegeven 

worden in bijvoorbeeld het Frans. En ook de waarschuwingen en ook de social talk. Dat houdt in of er 

gesproken wordt over koetjes en kalfjes in het Frans. En nu ben ik eigenlijk benieuwd in hoeverre je 

de doeltaal als voertaal gebruikt per domein. Dus voor de ‘opening’. Dus of je kunt zeggen of je het in 

de opening / afsluiting gebruikt. 

Docent D: Nou, in de opening wel. Ik begin altijd met ‘vous avez appris, etcetera’. In de opening wel 

maar ik denk in de afsluiting, dat het nog wel eens, ja dat weet ik eigenlijk niet.  

Alyssa: En hoe zou je dat kunnen verklaren?  

Docent D: Les devoirs, ja.. 

Alyssa : En hoe zou je dat kunnen verklaren? Dat het in de opening wel gebeurt maar in de afsluiting 

misschien niet? 

Docent D: Nou, ik denk toch dat het een kwestie van tijd is. Dat je, ja, dat je je misschien toch een 

beetje verkeken hebt op.. maar wat ook vaak gebeurt, is dat ik het even zeg en dat ze, nou, laat ik het 

zo zeggen, dat, zodra ze aan de uitwerking beginnen, dat ik zeg dit is onderdeel van het huiswerk, ze 

weten natuurlijk feilloos wat ze moeten leren, want het is altijd ‘blablabla’ dus dan zeg ik van nou, het 

is in Magister. Ja.. Dat heeft eigenlijk voor het einde ook een verklaring, dat dat Magister is. Dat denk 

ik. 

Alyssa: Dus Magister en dat het vaak al duidelijk van te voren is? 

Docent D: Ja, dat denk ik, ja.  

Alyssa: En qua ‘organisatie’? Dus tijdens de lessen, met het bespreken van de opdrachten, als je 

opdrachten uitlegt of de opdrachten uitdeelt. 

Docent D: Nou ja, die zijn natuurlijk al in het boek in het Frans, hè. Dat scheelt ook wel. 

Alyssa: Ja, maar sommigen kunnen dan alsnog de opdrachten in het Nederlands behandelen. 

Docent D: Nou ja, kijk, ik merk wel dat ze heel veel moeite hebben met het begrijpen van de 

opdrachten en wat ze moeten doen. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: Toch, soms… 

Alyssa: En hoe ga je daarmee om dan? 

Docent D: Nou ja, dan leg ik het gewoon uit in het Nederlands. Want ik bedoel, dat heeft geen enkele 

zin om ze daar dan mee te confronteren. Ik bedoel, als je het in de les uitlegt, en ze moeten het thuis 

maken, dan moeten ze toch weer in het Frans lezen wat ze ook alweer moeten doen. Dus ik bedoel, ik 

vind het op zich niet zo’n probleem om het één keer in het Nederlands uit te leggen, dat iedereen snapt 

wat ze moeten doen. Voor sommigen zal dat wel nodig zijn en anderen snappen dat al, ik bedoel ja, 

dan denk ik ook dat ze niet zo goed luisteren. Dat maakt dan ook niet uit. 

Alyssa: Nee.. 

Docent D: Dat is dan ook gewoon op maat lesgeven (lacht). 

Alyssa: Ja, precies.. Dus dat de één het wel aankan en de ander niet? 

Docent D: Ja, uitleg voor diegenen die er moeite mee hebben, ja dat denk ik wel. Dat is wel handig. 

Alyssa: Dus een soort korte samenvatting, ook in het Nederlands? 

Docent D: Ja.. 

Alyssa: En het behandelen van de lesstof en de opdrachten? Gebruik je daarbij vaak de doeltaal als 

voertaal? 

Docent D: Ja, nou ja, kijk, het nakijken van de opdrachten is natuurlijk bijna altijd wel in het Frans, 

want ze moeten in het Frans antwoorden, dus het nakijken, ja.. Dus het behandelen van de opdrachten, 

ja, dat denk ik wel, dat is in het Frans. En wat zei je nog meer? 

Alyssa: De lesstof. 

Docent D: Nou ja, dat hangt ervan af wat voor lesstof het is natuurlijk. Als het wat meer grammatica 

is. 

Alyssa: Ja, ook bijvoorbeeld tekstjes. 
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Docent D: Tekstjes zijn Frans natuurlijk. 

Alyssa: En hoe behandel je die teksten dan? 

Docent D: Die behandel ik dan ook in het Frans. Dat is in het Frans, behalve als het iets is wat ze 

moeten weten, dan moet je het vertalen. Dat is logisch, maar goed dat lijkt mij ook duidelijk. Je moet 

toch overal de Nederlandse betekenis van weten. Want het examen, dat is ook lezen en weten wat er in 

het Nederlands staat. Dus ik bedoel, ik denk dat dat gewoon niet anders kan. 

Alyssa: Ja.. Oké, en de uitleg van de grammatica? Daar hebben we het al een beetje over gehad. 

Docent D: Die is in het Nederlands. Maar kijk, wat wel zo is, als je het over het bijwoord hebt, dan 

kan je wel zeggen ‘adverbe’, dus ik bedoel, zeker in de bovenbouw, is het goed om dat wel te 

omschrijven, wat dat dan in het Frans is.  

Alyssa: En wat bedoel je daar precies mee? 

Docent D: Voorbeelden bijvoorbeeld. Verschillende onderwerpen maar ook voorbeelden natuurlijk. 

En dat komt er natuurlijk wel in voor, want ook de voorbeelden die in ‘on a besoin de’ staan, zijn 

natuurlijk in het Frans.  

Alyssa: Hmmhmm.. 

Docent D: Dus ik bedoel, die komen er wel in voor, ja. 

Alyssa: Oké en complimentjes?  

Docent: Ja, daar moet ik over nadenken, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik denk het wel. Ik probeer het 

wel maar of dat altijd zo is, dat weet ik niet. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: Ja, fantastique, très bien, ja, ik denk het. Gedeeltelijk, ik zal het niet zeggen altijd. Maar dat 

weet ik niet, dat heb jij gehoord.  

Alyssa: Ja, op het moment van het bespreken van een opdracht, bijvoorbeeld met de lichaamsdelen, 

dan worden er ook hele zinnen gebruikt. Dus het wordt wel degelijk gedaan. Hangt dit ook van de 

situatie af? 

Docent D: Ja, dat denk ik wel. Maar nogmaals, dat zou niet honderd procent zijn.  Dat denk ik niet, 

nee. 

Alyssa: En de waarschuwingen? 

Docent D: Nou, die zullen wel in het Nederlands zijn, denk ik. 

Alyssa: Ja? 

Docent D: Ja.. 

Alyssa: En hoe komt het dat dat dan niet in het Frans is? 

Docent D: Nou, dat weet ik niet. Omdat ik denk, dan ga ik voor de makkelijke versie. (lacht) 

Ze moeten het ook wel begrijpen dan. 

Alyssa: Dus de begrijpelijkheid speelt ook een rol? 

Docent D: Ja, zeker. Ja. 

Alyssa: Oké en de social talk? Dat houdt in het praten met leerlingen, bijvoorbeeld wanneer je 

rondloopt in de klas. Of je de leerlingen in het Frans aanspreekt. Of juist niet. 

Docent D: Nou, dat zal ook van de situatie afhangen. Dat zal niet altijd zo zijn. Kijk, dat hangt ook 

weer van de vraag af natuurlijk, hè. Is het een redelijk voor de klas moeilijk uit te leggen onderwerp 

waar een vraag over is? Dan ga je denk ik al snel op het Nederlands over. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: Kijk, als ze iets vragen, dan willen ze iets weten en snappen wat ik zeg, dus dan denk ik 

van, dat zal niet in het Frans zijn. Of kijk, als het makkelijk is dan, of in het boek staat of een vraag uit 

het boek. Het zal een beetje 30 Frans, 70 niet-Frans zijn. Maar dat zeg ik, dat hangt ook een beetje van 

het soort vraag af. 

Alyssa: Ja.. Goed, nou dan gaan we over op de volgende vraag. En dat is de volgende vraag: Wat zijn 

de redenen dat je de doeltaal in bepaalde domeinen meer of minder gebruikt dan in andere domeinen?  

Docent: Kijk, op het moment dat er echt iets moet worden begrepen, dan denk ik dat, zoals bij die 

waarschuwingen en zoals bij die vragen, dan ga je eerder op het Nederlands over. Op het moment dat 

het, eh ja, ook bij het onderwerp past, dan is het natuurlijk heel goed, en dan kun je heel makkelijk dat 

Frans gebruiken. Kijk, we hadden vandaag in die tweede klas ‘aujourd’hui’ en ‘demain’, en zo, dus ja, 

dat is natuurlijk prachtig te zeggen met data en ‘la semaine prochaine’, dan hadden ze een ‘interro’ dus 

dat gaat dan heel mooi. ‘La semaine prochaine, c’est le 2 juin’. Dat past dan in het grammatica-geheel. 

Alyssa: Begrijp ik goed dat het dan binnen het geheel van de hele les past? 
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Docent D: Ja, in de uitleg, zeg maar. Maar het was onderdeel van de grammatica, zeg maar. Van de 

‘on a besoin de’, laat ik het zo zeggen.  

Alyssa: Oké en zou je misschien ook een voorbeeld kunnen geven van hoe je dat doet? Stel je hebt een 

les, hoe geef je dat doeltaal als voertaal-principe vorm? Op wat voor manier? 

Docent D: Nou ja, dat is en hele lastige vraag. Nou ja, kijk, dat hangt ook een beetje af van waar je op 

dat moment mee bezig bent en dan. Ja, hoe geef je dat vorm? Ja, je gebeurt het gewoon in zinnen te 

gebruiken, en zo. Net zoals ik zeg ‘Aujourd’hui, c’est le 26 mai’, ‘Demain, c’est le 27 mai’. Zo, dat 

idee. Maar ja, dat komt ook wel eens gewoon in je op hè, dat je denkt, nou dat ga ik nu eens op die 

manier doen of eh ja, dat hangt ook een beetje van de input af van de leerlingen. Waar gaat het over? 

Ik bedoel, je weet nooit van te voren wat er komt.. 

Alyssa: Nee.. 

Docent D: Als je zegt, geef eens een lichaamsdeel en ze geven een lichaamsdeel waar je nou net niet 

op gerekend had of zo, dan zal je het, hè, ja, dat soort dingen kun je niet voorbereiden.  

Alyssa: Dus het hangt ook van de situatie af? 

Docent D: Ja, het hangt ervan af wat er komt en wat er gebeurt of eh ja. Ik bedoel, wat kan ik als 

voorbeeld geven? Nou, niet zo snel iets wat me nu te binnen schiet. Maar ik bedoel ja, soms is er iets, 

een reactie ergens over of er gebeurt iets of er is iets gebeurd, of wat dan ook. Dan ga je daar op in. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: Maar ja, dat heb je niet van te voren al bedacht. 

Alyssa: Nee.. Ga je dan ook in op het Frans? 

Docent D: Ja, dat kan ja.  

Alyssa: Dus dat er een soort switch wordt gemaakt? 

Docent D: Hoe bedoel je?  

Alyssa: Nou, dat er een switch gemaakt wordt naar het Frans en dat je daar dan op in gaat? 

Docent D: Ja, dat kan. Dat kan met woorden die ze kennen en met wat je uit kan leggen, maar ik 

bedoel, je moet er natuurlijk toch voor zorgen dat ze het begrijpen. Dus het moet wel iets zijn waarvan 

je denkt dat ze het aankunnen. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: Als het, ik bedoel, het hangt ook af van datgene wat er geweest is, als het iets ernstigs is, 

dan ga je dat niet doen. 

Alyssa: Nee.. 

Docent D: Nee, dan zijn ze er zo beroerd van of weet ik veel wat. 

Alyssa: Oké en nou als je dus kijkt naar de doeltaal als voertaal, wat zijn voor jou nou echt de 

voordelen wanneer je het in de les gebruikt? 

Docent D: Nou, dat is dus spreekvaardigheid zelf en luisteren. En luistervaardigheid dus voor de 

leerlingen, luistervaardigheid. Dat pas je toe. En ik denk, kijk je hebt natuurlijk lezen en eh… 

Alyssa: Schrijven? 

Docent D: Schrijven. En ja, dat staat daar een beetje buiten. En ik denk dat spreken en luisteren, dat 

daar de winst te behalen valt. 

Alyssa: Ja.. Dus op dat gebied dat het niveau ook omhoog gaat? 

Docent D: Ja, dat denk ik wel.  

Alyssa: En heb je verder nog voordelen, zeg maar, met betrekking tot de leerlingen? 

Docent D: Nou ja, spreekvaardigheid, dat passen ze ook samen toe natuurlijk. 

Alyssa: En op wat voor manier dan? 

Docent D: Nou ja, gesprekjes met elkaar. 

Alyssa: En wat is je rol als docent daarin? 

Docent D: Nou ja, er zitten natuurlijk ook opdrachten, alhoewel, dat zijn natuurlijk niet de super 

opdrachten in ‘Pourquoi Pas’ maar er zitten natuurlijk spreekvaardigheidsopdrachten in, die moeten ze 

dan doen met elkaar Ja, goh, en dan zijn ze daar natuurlijk al mee bezig geweest, dus ik bedoel.. Geef 

ik input? Ja, eigenlijk wel.. Dus ja, dat hoeft natuurlijk niet voor die tijd geweest te zijn, dat kan ook 

thuis al voorbereid zijn. 

Alyssa: En als je nu kijkt naar de bezwaren?. Wat zijn volgens jou nou echt nadelen van het doeltaal 

als voertaalgebruik? 

Docent D: Nou, ik zie niet zo veel nadelen.  

Alyssa: Niet? 
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Docent D: Nee, want het kan alleen maar gunstig zijn. Ten eerste dat ze proberen te proberen te 

begrijpen wat jij zegt en ten tweede dat ze het horen, dat ze ondergedompeld worden in die soort 

uitspraak en ik denk dat dat alleen maar voordelen heeft.  

Alyssa: En wat als een klas er nou niet goed op reageert? 

Docent D: Ah ja, dat heb ik daarstraks al gezegd, als ze het niet begrijpen, maar goed, dat zie je snel 

genoeg. Ik bedoel, dat gebeurt ook heel vaak met Engels natuurlijk. Dat ze ervan uitgaan dat iedereen 

het wel begrijpt en dat je dan ouders krijgt die zeggen ‘mijn kind snapt er echt helemaal niks van’ en 

ja, dat is natuurlijk met Frans nog erger. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: En nee, ik bedoel, want jij zegt zijn er nadelen aan verbonden en dan denk ik, nou nee, 

maar wel in afnemen dat jij het idee hebt dat ze je niet begrijpen, maar dat hangt ook een beetje van je 

woordgebruik af. Ik bedoel, je kan het moeilijker en je kan het makkelijker doen.  

Alyssa: En pas je dit dan ook toe? 

Docent D: Nou, ik bedoel je kan in een eerste of een tweede klas veel kinderlijker of makkelijker 

praten dan in de bovenbouw. Daar kun je wel eens een lastig woord gebruiken, bij wijze van spreken. 

En wat je tegelijkertijd ook doet, van hé, dat lijkt op het Engels en ik bedoel, dat kan je allemaal 

toepassen natuurlijk. 

Alyssa: Ja.. Goed en in hoeverre verwacht je nou van een leerling dat ze zelf die doeltaal ook 

gebruiken? Want je geeft aan dat je best veel input aan die leerlingen ook geeft en in hoeverre 

verwacht je nou dat ze er zelf ook iets mee doen? 

Docent D: Nou ja, dat is het probleem, hè. Dat is iets, dat heb ik daarstraks ook al gezegd, dat sluipt er 

gewoon in vanaf de tweede klas, dat als je niet zo’n AIM-methode hebt. Kijk, bij die AIM, daar gaat 

de grammatica automatisch, hè. Jij zegt het en dan gaat het zo, dat hoef je ook niet uit te leggen. Het 

wordt gewoon zo gezegd. Maar vanaf de tweede klas, ja dan is het door het boek, dan ga je toch meer 

die grammatica behandelen, dan kom je meer op die grammatica.  

Dat sluipt er dus gewoon een beetje in, dat je, aldus ik, misschien mijn collega’s ook, wat minder 

streng op toe ziet dat zij ook weer in het Frans reageren, omdat zij, nou ja, je bent die ligne magique 

over en je stapt in de Franse wereld en dat zouden we dus eigenlijk, dat is wel een punt van eh, waar 

we het toch nog wel eens meer met elkaar over zouden kunnen hebben, dat we toch meer dat Franse 

sfeertje moeten vasthouden, denk ik.  

Alyssa: En hoe zouden we dat kunnen doen dan, bijvoorbeeld? 

Docent D: Nou ja, gewoon, als ze het al gewend zijn in de eerste klas, gewoon verder op die manier 

gaan. 

Alyssa: Aan de hand van het boek dan? 

Docent D: Ja, dat zal wel moeten, want anders kan het niet natuurlijk. Kijk, wij hebben ervoor 

gekozen om in de tweede klas geen AIM te doen dus ja, dan heb je een boek. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: En dan moet je dus uit een boek werken, ja dat is toch een andere sfeer dan dat hele AIM 

gedoe.  

Alyssa: En het zou dus bijvoorbeeld ook zo kunnen zijn dat je iets van een soort klassentaal 

gezamenlijk opstelt, waarvan je gebruik zou kunnen maken?  

Docent D: Ja.. ja, ja ja. Dat denk ik wel, maar dat hebben ze natuurlijk wel op papier gehad, van dat als 

je naar het toilet moet, dat je je huiswerk vergeten bent of je boek of wat dan ook. En ja, dat kan 

allemaal in het Frans natuurlijk. 

Alyssa: Ja.. Maar zou het niet het prettigst zijn wanneer daar één gezamenlijke lijn in te vinden is? 

Docent D: Ja, daar hebben we al formulieren voor, dus ik bedoel ja, dat is geen probleem. 

Alyssa: Oké en op welke manier stimuleer je het doeltaal als voertaalgebruik van je leerlingen? Dus ze 

zitten in de klas en er moet ook daadwerkelijk Frans gesproken worden.. 

Docent D: Nou ja, kijk je kan op een gegeven moment, als ze  het niet doen, ook zeggen ‘en français’ 

en dan moeten ze in het Frans spreken. 

Alyssa: En dat gebeurt ook? 

Docent D: Ja, soms wel. Niet altijd. 

Alyssa: Oké en dan krijgen ze ook de kans om over te gaan op het Nederlands? Of probeer je het dan 

op andere manieren aan te pakken? 

Docent D: Ja, dan moeten ze nadenken natuurlijk van, ‘hoe moet ik dat in het Frans zeggen’ en 
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meestal willen ze iets en als je dan kun je het ook wel eisen. Nou van, hè, probeer het maar. En helpen 

als het niet lukt bijvoorbeeld. 

Alyssa: En helpen op wat voor manier? 

Docent D: Nou, gewoon woordje geven. Van, weet je nog wel, dat is dat en hoe moet je dat dan in die 

zin maken, enzovoorts.  

Alyssa: Oké, mooi. Nu gaan we over naar het tweede gedeelte en dat is dus gebaseerd op de 

lesobservaties die ik gedaan heb. Ik ga beginnen met het eerste gedeelte waarin heel veel Frans 

gesproken wordt. Het kan zijn dat dit een herhaling is, maar het is voor mezelf wel fijn om op een 

rijtje te hebben hoe het nou komt dat het in dat domein wel gebruikt wordt en in dat domein minder. 

Goed, je kan hier zien, ik zal het even kort toelichten dat, in het behandelen van de lesstof, 

grammatica-uitleg en organisatie, dus dit stuk, veel Frans gesproken wordt. Maar dat er in de afsluiting 

en in de social talk zoals we net al gezien hebben minder Frans gesproken wordt. Dus de eerste vraag 

die hier dan ook over gaat, is: Hoe zou het dus kunnen komen dat er in organisatie, behandelen lesstof 

/ opdrachten en grammatica-uitleg meer Frans gesproken wordt dan in bijvoorbeeld afsluiting en 

social talk? 

Docent D: Nou, social talk, ik denk dat het gewoon, als social talk gewoon zoiets is van, voorbeeld X, 

die is een kleindochter van X en X uit X, die in de vliegtuigramp zijn omgekomen, die zijn nu naar X 

geweest met het gezin en kijk, om dat nu, ja social talk, ja dat moet ik ook een beetje luchtig houden.  

Alyssa: Maar buiten dat, hoe zou je dat bijvoorbeeld wel kunnen doen? 

Docent D: Nou, weet ik niet. Ik weet niet, ik denk dat 100% ook niet kan.. 

Alyssa: Nee, maar dat is natuurlijk ook niet realistisch.  

Docent D: Nee, ik vind social talk, ja gewoon even gezellig.  

Alyssa: En doe je dat dan, tijdens de lessen? 

Docent D: Nou, dat kan, maar goed, dat doe ik meestal niet in het Frans, nee. En bovenbouw 

natuurlijk wel, kijk social talk kan in de bovenbouw natuurlijk heel goed in het Frans. Maar in de 

onderbouw, dan denk ik, ja dat is ook een moment van ontspanning dan. Dan mag het ook wel leuk 

zijn. En in het Nederlands is het leuk.  

Alyssa: En als je nou kijkt naar organisatie / behandelen lesstof / grammatica-uitleg, relatief gezien 

komt dat heel vaak voor. En als je nou kijkt naar je eigen lessen, hoe zou het nou kunnen komen dat, 

in vergelijking met bijvoorbeeld social talk en afsluiting, daar wel veel Frans gesproken wordt in de 

doeltaal? 

Docent D: Nou ja, goed, de afsluiting is natuurlijk aan het einde, dan word je zelf ook moe, of ja, moe, 

dus je bent dan toch een beetje, dat is met AIM ook zo, dan heb je het wel gehad. Ook met die gebaren 

erbij, enzovoorts. Dan heb je wel zoiets ‘het kost heel veel energie’. En zeker om in de gaten te 

houden of ze het allemaal kunnen volgen. Dus ja, afsluiting, ik denk dat dat ook een beetje met mijzelf 

te maken heeft, ik kan het natuurlijk makkelijk in het Frans. 

Alyssa: Oké en als je dan kijkt naar de rest, dat komt heel veel voor, zou je daarvoor ook een 

verklaring kunnen geven? Je ziet dat stukken tekst ook in het Frans behandeld worden. Hoe zou je dat 

voor jezelf kunnen verklaren? 

Docent D: Dat weet ik niet..  

Alyssa: Komt dat uit jezelf? Vind je het belangrijk om bijvoorbeeld tijdens het behandelen van de 

lesstof veel Frans te praten? 

Docent D: Ja! Tuurlijk. Als jij doeltaal-voertaal gebruikt, waar moet je het anders doen? 

Alyssa: Toch zijn er ook mensen die het minder gebruiken.  

Docent D: Ik denk, en dan zeker bij die domeinen die jij daar noemt, dat zijn uitgelezen gebieden om 

Frans te spreken. Dus ik bedoel, als je het dan doen wilt, dat je het daar doen moet. En dat zeg ik, die 

social talk, als het niet direct met de les te maken heeft, dan is dat dus de verklaring, even terug, ook 

voor de klas, want die wordt daar ook moe van, hoor. Die worden daar heel moe van dus dan doe ik 

even een stapje terug. Iets luchtiger. En dan vinden ze het ook wel lekker, even iets anders. Dus dat 

kan ik wel heel goed verklaren en ja, die afsluiting, dat heb ik net al gezegd. En de rest, ja daar ga ik 

dan voor.  

Alyssa: Oké, top. Nu heb ik nog een onderdeel dat te maken heeft met, waar we ook al een stuk van 

hebben teruggezien, de manier waarop je.. Want we hebben nu natuurlijk een VWO-klas gezien, maar 

stel je geeft les aan TL of aan HAVO, geef je dan op dezelfde manier les? Maak je dan ook gebruik 

van hetzelfde vocabulaire? Hoe houd je daar rekening mee, met de niveaus qua klassen? 
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Docent D: Nou ja, weet je, ik heb geen TL dus dat kan ik heel moeilijk zeggen. Maar ik denk dat je 

daar toch iets minder je ei kwijt kunt in het Frans.  

Alyssa: En hoe komt dat dan? 

Docent D: Omdat ik denk dat ze het dan heel snel niet meer kunnen volgen. En dat ze het dan 

opgeven. Maar dat weet ik niet, hoor. En X en X zitten daar qua niveau ietsje onder, maar ik bedoel, 

daar kun je hetzelfde kwijt.  

Alyssa: Reageren de leerlingen daar dan ook hetzelfde op? 

Docent D: Ja..  

Alyssa: En hoe reageren ze dan bijvoorbeeld? 

Docent D: Hoe bedoel je? Als jij er bij zou zitten, dan zouden die leerlingen ook antwoord geven in 

het Frans en die zouden ook wel gewoon snappen wat ik zeg, ‘prenez vos livres à la page 70, par 

exemple’. 

Alyssa: Oké, we hebben net al gezien dat sommige leerlingen het niet begrijpen. En hoe houd je dan 

rekening met de leerlingen die het niet begrijpen of als het niet goed gaat? 

Docent D: Dan moet je het in het Nederlands vertellen. 

Alyssa: En heb je daar nog andere manieren voor, dan het alleen maar in het Nederlands te vertellen? 

Docent D: Of je moet het omschrijven met een contraire of met een ander woord of wat dan ook. Kijk, 

ik bedoel, dat probeer je natuurlijk eerst. En als het dan te moeilijk is, dan zal je naar het Engels 

moeten verwijzen. Dat is altijd moeilijk om dat te bedenken, als je het niet meemaakt. Natuurlijk, je 

probeert het dan op een andere manier. En kijk, wat ik dan heel vaak doe, is een AIM-gebaar erbij en 

heel vaak weten ze het dan wel. Of je wijst het aan. ‘Le tableau’, dan wijs ik naar het bord. En ja, dat 

werkt natuurlijk als een speer, dus als je dat bedoelt, ja, dan doe ik dat. 

Alyssa: Goed, dan sluit de volgende vraag hier eigenlijk op aan. Wat doe je als je leerlingen de Franse 

uitleg niet begrijpen?  

Docent D: Dan is er maar één mogelijkheid en dat is het in het Nederlands doen. 

Alyssa: Oké, nou dat waren mijn vragen en hier alle informatie. Dan wil ik je bedanken voor het 

interview. En dan ga ik de informatie verder verwerken. 

Docent D: Ik hoop dat je er nog iets aan hebt.  

Alyssa: Ja, natuurlijk. We zijn erg de diepte in gegaan, omdat alleen een observatie weinig zegt, het 

gaat ook om de gedachten erachter. 

Docent D: Ja.. 

Alyssa: Oké. Top! 

 

 

 

 

OPENING / AFSLUITING 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

ORGANISATIE 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

BEHANDELEN LESSTOF / OPDRACHTEN 

WOORD 
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HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

GRAMMATICA-UITLEG 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

COMPLIMENTEN 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

WAARSCHUWINGEN (GEBODEN EN VERBODEN) 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

SOCIAL TALK (KOETJES EN KALFJES) 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

NIVEAU VAN LEERLINGEN (SPREEKTEMPO, BEGRIJPELIJKHEID) 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

 

Bijlage 3 Interviews docenten volgens Haijma (2013) 

VRAGEN BIJ INTERVIEW DOCENT A (HAVO) 

 

1. Wat zijn voor jou de belangrijkste kenmerken van een ‘goede’ talendocent? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Wat versta jij onder het doeltaal als voertaal-principe?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Wat is jouw mening over het doeltaal – voertaalprincipe (het gebruik van de vreemde taal als 

voertaal tijdens de les)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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 4. In hoeverre gebruik je de doeltaal als voertaal in de lessen? Geef per domein aan in welke mate je 

de doeltaal gebruikt. Nooit / Soms / Regelmatig / Vaak / Altijd  

Opening / afsluiting      Organisatie      Behandelen stof/opdrachten      

Uitleg grammatica      Compliment      Waarschuwingen      Social talk 

(koetjes en kalfjes)       

 

5. Hoe geef je het doeltaal als voertaalprincipe vorm binnen je lessen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Wat zijn voor jou de voordelen van het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Wat zijn voor jou de bezwaren van het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Wat zijn de redenen dat je de doeltaal in bepaalde domeinen meer / eerder gebruikt dan in anderen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. In bepaalde domeinen zou het doeltaal als voertaalgebruik vaker voor kunnen komen (denk aan 

‘opening’, ‘behandelen lesstof / opdrachten’ en ‘complimenten’). Wat zijn volgens jou de redenen 

daarvoor? Dat de doeltaal vaker voorkomt in de opening / behandelen lesstof / complimenten? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. In sommige domeinen wordt er echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘afsluiting’, 

‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de ‘afsluiting’ 

geen Frans gesproken wordt?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

11. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘afsluiting’, 

‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘organisatie’ geen Frans gesproken wordt? 

 

12. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘afsluiting’, 

‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘waarschuwingen’ geen Frans gesproken wordt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

13. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘afsluiting’, 

‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 
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‘waarschuwingen’ geen Frans gesproken wordt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘afsluiting’, 

‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de ‘social talk’ 

geen Frans gesproken wordt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15. Hoe maak jij als docent Frans wanneer het gaat om het gebruik van de doeltaal gebruik van de 

verschillende niveaus qua klassen (TL / HAVO / VWO)? Hoe komt dat niveauverschil terug in jouw 

gebruik van de doeltaal? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

16. Hoe houd jij als docent Frans rekening met het Franse tekstbegrip van de leerlingen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

17. Hoe ga jij om met de begrijpelijkheid van het Frans wanneer je Frans als doeltaal gebruikt in je 

lessen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

18. Wat doe je als je merkt dat de leerlingen de Franse uitleg niet begrijpen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

19. Wat zou je als docent kunnen doen om het doeltaal als voertaalgebruik meer naar voren te laten 

komen in je lessen? Wat zou je als sectie kunnen doen om het doeltaal als voertaalgebruik vaker in de 

lessen Frans terug te laten doen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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VRAGEN BIJ INTERVIEW DOCENT B (TL) 

1. Wat zijn voor jou de belangrijkste kenmerken van een ‘goede’ talendocent? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Wat versta jij onder het doeltaal als voertaal-principe?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Wat is jouw mening over het doeltaal – voertaalprincipe (het gebruik van de vreemde taal als 

voertaal tijdens de les)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. In hoeverre gebruik je de doeltaal als voertaal in de lessen? Geef per domein aan in welke mate je 

de doeltaal gebruikt. Nooit / Soms / Regelmatig / Vaak / Altijd  

Opening / afsluiting      Organisatie      Behandelen stof/opdrachten      

Uitleg grammatica      Compliment      Waarschuwingen      Social talk 

(koetjes en kalfjes)       

 

5. Hoe geef je het doeltaal als voertaalprincipe vorm binnen je lessen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Wat zijn voor jou de voordelen van het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Wat zijn voor jou de bezwaren van het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Wat zijn de redenen dat je de doeltaal in bepaalde domeinen meer / eerder gebruikt dan in anderen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. In bepaalde domeinen zou het doeltaal als voertaalgebruik vaker voor kunnen komen (denk aan 

‘opening’, ‘organisatie’, ‘behandelen lesstof / opdrachten’, ‘grammatica-uitleg’ en ‘complimenten’). 

Wat zijn volgens jou de redenen daarvoor? Voor de opening / organisatie / behandelen lesstof / 

grammatica-uitleg / complimenten? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. In sommige domeinen wordt er echter weinig tot helemaal geen Frans gesproken (denk aan 

‘afsluiting’, ‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 
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‘afsluiting’ geen Frans gesproken wordt?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

11. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘afsluiting’, 

‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘organisatie’ geen Frans gesproken wordt? 

 

12. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘afsluiting’, 

‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘waarschuwingen’ geen Frans gesproken wordt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

13. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘afsluiting’, 

‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de ‘social talk’ 

geen Frans gesproken wordt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14. Hoe maak jij als docent Frans wanneer het gaat om het gebruik van de doeltaal gebruik van de 

verschillende niveaus qua klassen (TL / HAVO / VWO)? Hoe komt dat niveauverschil terug in jouw 

gebruik van de doeltaal? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15. Hoe houd jij als docent Frans rekening met het Franse tekstbegrip van de leerlingen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

16. Hoe ga jij om met de begrijpelijkheid van het Frans wanneer je Frans als doeltaal gebruikt in je 

lessen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

17. Wat doe je als je merkt dat de leerlingen de Franse uitleg niet begrijpen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

18. Wat zou je als docent kunnen doen om het doeltaal als voertaalgebruik meer naar voren te laten 

komen in je lessen? Wat zou je als sectie kunnen doen om het doeltaal als voertaalgebruik vaker in de 

lessen Frans terug te laten doen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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VRAGEN BIJ INTERVIEW DOCENT C (TL) 

1. Wat zijn voor jou de belangrijkste kenmerken van een ‘goede’ talendocent? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Wat versta jij onder het doeltaal als voertaal-principe?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Wat is jouw mening over het doeltaal – voertaalprincipe (het gebruik van de vreemde taal als 

voertaal tijdens de les)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 4. In hoeverre gebruik je de doeltaal als voertaal in de lessen? Geef per domein aan in welke mate je 

de doeltaal gebruikt. Nooit / Soms / Regelmatig / Vaak / Altijd  

Opening / afsluiting      Organisatie      Behandelen stof/opdrachten      

Uitleg grammatica      Compliment      Waarschuwingen      Social talk 

(koetjes en kalfjes)       

 

5. Hoe geef je het doeltaal als voertaalprincipe vorm binnen je lessen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Wat zijn voor jou de voordelen van het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Wat zijn voor jou de bezwaren van het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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8. Wat zijn de redenen dat je de doeltaal in bepaalde domeinen meer / eerder gebruikt dan in anderen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. In bepaalde domeinen zou het doeltaal als voertaalgebruik vaker voor kunnen komen (denk aan 

‘behandelen lesstof / opdrachten’, ‘grammatica-uitleg’ en ‘complimenten’). Wat zijn volgens jou de 

redenen daarvoor? Meer Frans in behandelen lesstof-opdrachten / grammatica-uitleg / complimenten. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. In sommige domeinen wordt er echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘opening’, 

‘afsluiting’, ‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘opening’ geen Frans gesproken wordt?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

11. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘opening’, 

‘afsluiting’, ‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘afsluiting’ geen Frans gesproken wordt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

12. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘opening’, 

‘afsluiting’, ‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘organisatie’ geen Frans gesproken wordt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

13. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘opening’, 

‘afsluiting’, ‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘waarschuwingen’ geen Frans gesproken wordt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘opening’, 

‘afsluiting’, ‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘social talk’ geen Frans gesproken wordt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15. Hoe maak jij als docent Frans wanneer het gaat om het gebruik van de doeltaal gebruik van de 

verschillende niveaus qua klassen (TL / HAVO / VWO)? Hoe komt dat niveauverschil terug in jouw 

gebruik van de doeltaal? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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16. Hoe houd jij als docent Frans rekening met het Franse tekstbegrip van de leerlingen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

17. Hoe ga jij om met de begrijpelijkheid van het Frans wanneer je Frans als doeltaal gebruikt in je 

lessen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

18. Wat doe je als je merkt dat de leerlingen de Franse uitleg niet begrijpen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

19. Wat zou je als docent kunnen doen om het doeltaal als voertaalgebruik meer naar voren te laten 

komen in je lessen? Wat zou je als sectie kunnen doen om het doeltaal als voertaalgebruik vaker in de 

lessen Frans terug te laten doen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

VRAGEN BIJ INTERVIEW DOCENT D (VWO) 

1. Wat zijn voor jou de belangrijkste kenmerken van een ‘goede’ talendocent? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Wat versta jij onder het doeltaal als voertaal-principe? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Wat is jouw mening over het doeltaal – voertaalprincipe (het gebruik van de vreemde taal als 

voertaal tijdens de les)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. In hoeverre gebruik je de doeltaal als voertaal in de lessen? Geef per domein aan in welke mate je 
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de doeltaal gebruikt. Nooit / Soms / Regelmatig / Vaak / Altijd  

Opening / afsluiting      Organisatie      Behandelen stof/opdrachten      

Uitleg grammatica      Compliment      Waarschuwingen      Social talk 

(koetjes en kalfjes)       

 

5. Hoe geef je het doeltaal als voertaalprincipe vorm binnen je lessen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Wat zijn de redenen dat je de doeltaal in bepaalde domeinen meer / eerder gebruikt dan in anderen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Wat zijn voor jou de voordelen van het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Wat zijn voor jou de bezwaren van het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. In hoeverre verlang / verwacht je van de leerlingen dat zij de doeltaal zelf ook gebruiken? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. Op welke manier stimuleer je het doeltaalgebruik van de leerlingen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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11. Hoe komt het volgens jou dat er veel Frans gesproken wordt in de domeinen ‘Organisatie’, 

‘Behandelen lesstof / opdrachten’ en ‘grammatica-uitleg?’ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

12. Hoe komt het volgens jou dat er geen tot nauwelijks Frans wordt gesproken in de domeinen 

‘afsluiting’ en ‘social talk’? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

13. Hoe maak jij als docent Frans gebruik van de verschillende niveaus qua klassen (TL / HAVO / 

VWO) wanneer het gaat om het doeltaal als voertaalprincipe? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14. Hoe houd jij als docent Frans rekening met het Franse tekstbegrip van de leerlingen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15. Hoe reageer je als docent wanneer de leerlingen de Franse uitleg niet begrijpen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Bijlage 3 Uitgewerkte lesobservaties (HAIJMA, 2013) 

Lessen 1+ 2 DOCENT A – 14 april 2015 + 12 mei 2015 – 5
e
 uur 
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Figuur 4: Het doeltaal als voertaalgebruik van 
docent D (VWO) 
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OPENING  

WOORD 

4) Regarder 

5) Lire 

6) Parler 

 

HELE ZIN 

3) Voilà ce qu’on va faire aujourd’hui 

4) Tu peux répondre aux questions 

 

AFSLUITING 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 

ORGANISATIE 

HELE ZIN 

2) Silence, s’il vous plaît 

BEHANDELEN LESSTOF / OPDRACHTEN 

WOORD 

5) Assez 

6) D’accord 

7) C’est 

8) Combien 
 

HALVE ZIN 

8) Boire et manger 

9) Tu as 

10) Pourquoi pas ? 

11) S’il vous plaît 

12) S’il te plaît 

13) Tu peux 

14) C’est tout 
 

HELE ZIN 

18) Tu as combien d’argent ? 

19) S’il te plaît, tu peux me le rendre ? 

20) C’est tous ce que j’ai 

21) Tu as combien ? 

22) J’ai seulement cinq euros 

23) Je ne sais pas 

24) C’est magnifique 

25) Je n’aime pas du tout 

26) Donner un conseil 

27) Il faut manger 

28) Il faut faire du sport 

29) Il faut dormir 
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30) Faire de la natation 

31) On doit étudier 

32) On doit manger 

33) Je dois manger 

34) On mange tous les jours des fruits et des légumes 

GRAMMATICA-UITLEG 

HALVE ZIN 

4) Je dois 

5) Tu dois 

6) Il / elle / on doit 

COMPLIMENTEN 

WOORD 

2) Très bien (7x in totaal) 

WAARSCHUWINGEN (GEBODEN EN VERBODEN) 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 

SOCIAL TALK (KOETJES EN KALFJES) 

WOORD 

2) Malheureusement 
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Lessen 3 + 4 DOCENT B – woensdag 15 april 2015 + woensdag 20 mei 2015 – 3
e
 uur 

OPENING 

WOORD 

11) Écoute! (2x) 

12) Lundi 

13) Mercredi 

14) Mardi 

15) Jeudi 

16) Parfait! 

17) Juillet 

18) Août 

19) Vingt mai 

20) Parfait ! 

 

HALVE ZIN 

8) Les jours de la semaine (4x) 

9) Les mois de l’année (3x) 

10) Et les dates 

11) Les jours de la semaine en français 

12) Tous les jours de la semaine 

13) Pour toi 

14) Parfait et pour toi…. 

 

HELE ZIN 

9) Alors, les enfants. Écoute, s’il te plaît. Asseyez-vous, s’il vous plaît et écoute ! 

10) X, peux-tu nommer les jours de la semaine ? 

11) Les jours de la semaine, aussi dans 10 minutes, hein ! C’est parfait ! 

12) Les mois de l’année, peux-tu nommer les mois de l’année ? 

13) Parfait, encore une fois, les mois de l’année, X ! Peux-tu les nommer, s’il te plaît ? 

14) Parfait, ok, pour les dates, on a besoin des chiffres. Pour les dates, on a besoin des chiffres.  

15) Parfait, c’est simple, hein. C’est simple comme dire ‘bonjour’ en français. 

16) Alors, écoute-moi, s’il te plaît 

 

TEKSTJE 

2) Aujourd’hui, c’est mercredi le 20 mai. Et pour aujourd’hui, c’est les jours de la semaine, les 

mois de l’année et les dates, hein. On va commencer à répéter un petit peu et après le S.O., 

d’accord ? 
 

AFSLUITING 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 

ORGANISATIE 
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HALVE ZIN 

3) Arrête, s’il te plaît! 

4) Écoute, s’il te plaît! 

HELE ZIN 

4) Alors, tout le monde arrête maintenant, silence! 

5) En français, tu réponds 

6) Écoute-moi, s’il te plaît 

BEHANDELEN LESSTOF / OPDRACHTEN 

WOORD 

23) Le Jour de l’An 

24) La Saint-Nicolas 

25) Le Carnaval 

26) La Saint-Sylvestre 

27) La Saint-Valentin 

28) La Saint-Jean 

29) D’accord 

30) Écoute! 

31) Exactement! 

32) Parfait! 

33) Dix pays 

34) Allemand 

35) Prénom 

36) Nom de famille 

37) Quinze 

38) La Grèce 

39) L’Italie 

40) L’Angleterre 

41) La Belgique 

42) L’Espagne 

43) La Romanie 

44) La Suisse 

HALVE ZIN 

7) Mon anniversaire, c’est le… 

8) Bonne chance! 

9) Alors, écoute, s’il te plaît 

10) Nom de famille… 

11) D’accord, merci, d’accord 

12) Il est…. 
 

HELE ZIN 

47) Tu connais les fêtes suivantes? 

48) Salut, comment tu t’appelles ? 

49) Tu as quel âge ? 

50) Quatorze ans, d’accord 

51) D’où es-tu ? 

52) Tu habites à Slootdorp, d’accord 

53) Tu es en quelle classe ? 

54) Tu parles anglais ? 

55) Tu parles quelles langues ? 
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56) Tu as un courrier électronique ? 

57) D’où es-tu ? 

58) Tu parles anglais 

59) Comment tu t’appelles ? 

60) Tu as un courrier électronique ? 

61) Tu parles un peu anglais, d’accord 

62) Comment tu t’appelles? 

63) Quel est ton nom de famille? 

64) Tu as quel âge ? 

65) Tu as quatorze ans 

66) Mon nom de famille est… 

67) X, Comment tu t’appelles ? 

68) Je m’appelle X, parfait ! 

69) Mon nom de famille est…. 

70) X, quel est ton nom de famille ? (2x) 

71) X, tu peux épeler ton prénom ? (2x) 

72) En français, X, c’est ça 

73) X, tu as quel âge ? (2x) 

74) Tu as seize ans, d’accord. 

75) X, tu habites où ? (2x) 

76) À Middenmeer et c’est quel pays ? 

77) C’est la Hollande ou les Pays-Bas, d’accord. 

78) X, quel est ton adresse ? 

79) Mon adresse, c’est la rue ….. et le numéro 20 

80) Numéro 20 à Medemblik, d’accord. 

81) X, quelle est ta nationalité ? 

82) J’ai Néerlandais, non, je suis Néerlandais 

83) X, est-ce que tu peux nommer dix pays en Europe ? 

84) X, tu as des frères ou des sœurs ? 

85) X, quelles langues parles-tu ? (2x) 

86) X, tu es en quelle classe ? 

87) X, tu as un courrier électronique ? D’accord, et tu as un ordinateur aussi ? Ok, d’accord. 

88) X, quel est ton numéro de téléphone ? 

89) X, quelle heure est-il ? (2x) 

90) Il est huit heures et demie, d’accord. 

91) X, c’est quelle date aujourd’hui ? 

92) Le vingt mai, d’accord 

 

TEKSTJE 

3) Oui, et moi, je m’appelle Madame Hart et Hart c’est ‘H’, ‘A’, ‘R’, ‘T’. Épeler, c’est 

l’alphabet, A, B, C, D, E, F, etcetera. Et toi, tu t’appelles X, peux-tu épeler ton prénom ? 

Peux-tu épeler ton prénom ? 

4) Tu as un frère ? Il s’appelle comment ? Et ta sœur, elle s’appelle comment ? Elle s’appelle 

X, d’accord. 

GRAMMATICA-UITLEG 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 

COMPLIMENTEN 

WOORD 

3) Parfait (2x) 

4) Très bien (3x) 



Bacheloronderzoek naar ‘Het gebruik van de doeltaal als voertaal’ Alyssa den Drijver, Frans, Jaar 4 

113 

 

HALVE ZIN 

4) Parfait, très bien 

5) Très bien, parfait (2x) 

6) Parfait, très bien, parfait! 

WAARSCHUWINGEN (GEBODEN EN VERBODEN) 

HELE ZIN 

2) Écoute, s’il te plaît! 

SOCIAL TALK (KOETJES EN KALFJES) 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 
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Lessen 5 + 6 DOCENT C – vrijdag 1 april 2015 + 10 april 2015 – 3
e
 uur 

OPENING  

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 

AFSLUITING 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 

ORGANISATIE 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 

BEHANDELEN LESSTOF / OPDRACHTEN 

WOORD 

89) Lundi (3x) 

90) Mardi (3x) 

91) Mercredi (3x) 

92) Jeudi (2x) 

93) Vendredi (2x) 

94) Samedi (2x) 

95) Dimanche (2x) 

96) Janvier 

97) Février 

98) Mars 

99) Avril (2x) 

100) Mai (3x) 

101) Juin (3x) 

102) Juillet (4x) 

103) Août (3x) 

104) Septembre 

105) Octobre 

106) Novembre 

107) Décembre 

108) Le 

109) Le premier 

110) Vingt-neuf 

111) Au printemps (2x) 

112) En été 

113) En automne 
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114) En hiver (3x) 

115) La Saint-Nicolas 

116) La fête de la musique (3x) 

117) C’est 

118) Informelle (4x) 

119) Formelle (2x) 

120) Libre (2x) 

121) Rendez-vous (3x) 

122) 13h30 

123) 20h30 

124) 12h30 

125) D’accord (3x) 

126) Une invitation (2x) 

127) Demain 

128) Un autre jour (4x) 

129) Aujourd’hui (2x) 

130) Personne A 

131) Au cinéma 

132) Ce soir 

133) Mairie 

134) Kermès (2x) 

135) Joueur du rugby 

136) Franc (3x) 

137) Centre 

138) Un 

139) Deux 

140) Trois 

141) Quatre 

142) Cinq 

143) Six 

144) Sept 

145) Huit 

146) Neuf 

147) Dix 

148) Onze 

149) Douze 

150) Treize 

151) Quatorze 

152) Quinze 

153) Seize 

154) Dix-sept 

155) Dix-huit 

156) Dix-neuf 

157) Vingt 

158) Vingt-et-un 

159) Vingt-deux 

160) Vingt-trois 

161) Trente 

162) Trente-trois 

163) Trente-quatre 

164) Quarante 

165) Cinquante 

166) Cinquante-neuf 

167) Soixante 

168) Soixante-douze (2x) 
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169) Soixante-dix 

170) Soixante-onze 

171) Quatre-vingt 

172) Quatre-vingt-un 

173) Cent (2x) 

174) Quarante-et-un 

175) Héros  

176)  

HALVE ZIN 

19) Onze juin au printemps 

20) La Saint-Nicolas, c’est le … 

21) C’est quand 

22) C’est le… (4x) 

23)  Le cinq décembre 

24) Vingt-et-un juin 

25) Poisson d’avril (2x) 

26) Premier avril 

27) Le dix-neuf mars… 

28) Le quatorze juillet 

29) Au restaurant 

30) Aller au cinéma 

31) Une dialogue formelle (2x) 

32) Une dialogue informelle (2x) 

33) La personne A veut aller à  

34) Mercredi et vendredi 

35) Le cinéma peut-être 

36) Pas d’accord (2x) 
 

HELE ZIN 

16) Quand est ton anniversaire? (5x) 

17) Quand est ton anniversaire, mademoiselle X ? 

18) C’est quand, Noël ? 

19) C’est quand, la Saint-Nicolas ? 

20) C’est quand, ton anniversaire ? 

21) Le vingt-six septembre, en automne 

22) C’est quand, la Saint-Nicolas ? 

23) Ok, c’est quand la fête de la musique ? 

24) C’est quand, le Poisson d’avril ? 

25) C’est quand, la fête nationale française ? 

26) C’est quand, Halloween ? 

27) Et c’est quand, Noël ? 

28) Ne fermez pas notre centre 

29) J’en ai marre (4x) 

30) Ah, je regrette. Il n’y a plus de place. 

GRAMMATICA-UITLEG 

WOORD 

8) Il faut (6x) 

9) Il 

10) Manger 

11) Aller (5x) 

12) Travailler 
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13) Danser 

14) Chanter 
 

HALVE ZIN 

7) Je vais (2x) 

8) Tu vas (2x) 

9) Il / elle / on va 

10) Nous allons 

11) Vous allez 

12) Ils / elles vont 

HELE ZIN 

11) Il faut manger des fruits 

12) Il faut travailler 

13) Il faut fermer le centre 

14) Il faut manger 

15) Il faut travailler 

16) Il faut chanter 

17) Je vais travailler 

18) Tu vas manger 

19) Il va chanter 

20) Nous allons regarder la télé 

COMPLIMENTEN 

WOORD 

3) Très bien 

4) Merci 

WAARSCHUWINGEN (GEBODEN EN VERBODEN) 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 

SOCIAL TALK (KOETJES EN KALFJES) 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 
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Les 7 + 8 DOCENT D – Dinsdag 14 april 2015 + 12 mei 2015  – 4
e
 uur + 2

e
 uur 

OPENING  

HELE ZIN 

6) Unité 5, on s’amuse. 

7) C’est un peu trop, non, non, non. Il n’y a pas de temps. 

8) Maintenant, silence, s’il vous plaît 

9) Non, c’est pas nécessaire 

10) Bon, on va continuer. C’était le nombre 
 

TEKSTJE 

11) Qui peut me dire, quel est le titre d’unité cinq ? Oui, X ? Non, le titre s’il vous plaît, d’unité 

5 ? 

12) Alors, on s’amuse. Avec quoi, on peut s’amuser ? X, avec quoi, tu peux t’amuser ? Par 

exemple, moi, je m’amuse avec lire un livre. Et toi, avec quoi tu t’amuses? 

13) De la guitare, tu comprends. Jouer ‘de’ et jouer ‘à’. Jouer à, c’est avec un sport, oui, très 

bien. Jouer de, c’est avec un instrument. Jouer de la guitare, oui, très bien. 

14) Et toi, X? Avec quoi, tu t’amuses? Je joue du piano, mais c’est très bien. Tu joues du piano, 

c’est très bien. Tu t’amuses avec jouer du piano. 

15) Oui, d’accord, X. Ça peut être aussi un sport par exemple. Avec quoi, tu t’amuses? Très 

bien, je m’amuse. Très bien, je m’amuse. Faire du shopping, très bien. Tu t’amuses avec 

faire du shopping, très bien. 

16) Et toi, X ? Tu fais aussi du shopping? Avec X ? Oui, d’accord. Et dans quelle ville? Non, ça 

c’est fille, avec une ‘f’. Mais ville, c’est quoi, la ville? Dans quelle ville? Par exemple 

Wieringerwerf. Non quelle ville ou quel village? Zaandam? Ah, d’accord. Comment ça 

s’appelle ? Oui, je me rappelle. Avec les sacs bruns, oui c’est très bien. 

17) Alors, s’amuser. Qui s’amuse encore avec une autre chose que jouer de la guitare, jouer du 

piano, faire du shopping? Il y a autre chose ? Toute la classe, qui ? Oui? Jouer au foot, ça 

c’est un sport. Ça c’est ‘au’ ou ‘à la’. Jouer au foot, oui très bien. Et toi? Tu joues au tennis, 

très bien. Oui, jouer au tennis, très bien. D’autre chose? Ce sont des sports? Autre chose? 

Par exemple, comment ça s’appelle? Ça? Comment ça s’appelle? Première classe. Classe 1. 

Tu l’as appris, ça. Comment ça s’appelle? Oui? Très bien, l’ordinateur. Et qu’est-ce que tu 

fais avec l’ordinateur ? Oui ? Naviguer sur Internet, très bien. Tu navigues sur Internet. Et 

qu’est-ce que tu fais encore? C’est quoi, ‘spelletjes’? Non, en français. Oui, faire des jeux, 

très bien. 

18) Alors, messieurs et dames, prenez vos livres. On va commencer maintenant. Tout le monde 

prend le livre, le livre d’élève avec les textes et à la page soixante-quatorze. 

19) X, est-ce que tu peux prendre ton livre à la page soixante-quatorze, s’il vous plaît ? 



Bacheloronderzoek naar ‘Het gebruik van de doeltaal als voertaal’ Alyssa den Drijver, Frans, Jaar 4 

119 

 

Soixante-quatorze. 

20) Moi, j’ai dit soixante-quatorze. Tu dois regarder à quelle page ? À la page…. ? Quatre-

vingt-dix-huit ? Très bien! Est-ce que tu peux donner un autre nombre pour X? Tu peux 

choisir. Très bien, un autre nombre pour X. Oui, ça fait rien. C’est très facile. Alors, 

maintenant vous écrivez le nombre de moi-même. Écrivez. Et c’est 123.456. Vous pouvez 

écrire ou retenir. 123.456 et vous allez penser ce que c’est en français. 123.456. Alors, en 

hollandais c’est…. En français. X, est-ce que tu peux dire le dire en français ? Tu veux 

encore quelque temps ? Tu veux encore quelque temps ? D’accord. Une petite minute. 

Cent-vingt-trois-mille-quatre-cent-cinquante-six. Très bien.  

AFSLUITING 

HELE ZIN 

2) Les devoirs. On n’a pas de cours demain. 

ORGANISATIE 

WOORD 

18) Un, deux, trois, quatre, cinq (2x) 

19) Un 

20) Deux 

21) Trois 

22) Quatre  

23) Cinq 

24) Six 

25) septembre  

26) Huit 

27) Neuf 

28) Oui ? (5x) 

29) Dix 

30) Onze 

31) Douze 

32) Treize 

33) Quatorze 

34) Quinze 
 

HALVE ZIN 

2) Oui, toi! 
 

HELE ZIN 

16) Encore une minute (2x) 

17) Encore quinze secondes 

18) D’accord, on commence 

19) Maintenant, j’ai une feuille de papier pour vous. Et vous allez étudier… 

20) Mais d’abord tu prends, oui, vous les avez eues déjà. 

21) X, lire en français s’il vous plaît. Qu’est-ce que le docteur dit ? 

22) Ok, quatre minutes maintenant. 

23) Quatre minutes dès maintenant. 

24) On commence maintenant.  

25) Les quatre minutes commencent maintenant. 

26) On va regarder si tout le monde sait le vingt mots 

27) Tu peux commencer, alors silence. 
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28) Non, maintenant un garçon, oui. 

29) Livre d’exercices. Exercice six dans le cahier d’exercices. Exercice six. 

30) Vous allez faire des exercices. 
 

TEKSTJE 

2) Maintenant, on peut dire quatre minutes pour étudier ces mots. Quatre minutes. Silence tout 

le monde. Étudier. 

BEHANDELEN LESSTOF / OPDRACHTEN 

WOORD 

27) En français (2x) 

28) Polies 

29) Les hommes (2x) 

30) Dimanche 

31) Blanche 

32) Lundi 

33) Pas 

34) Sommeil (3x) 

35) Fatigué 

36) Petit-déjeuner  

37) Les épaules 

38) Avant-bras 

39) Bras 

40) Coude 

41) Le poignet 

42) Torse 

43) Estomac 

44) La taille 

45) Les genoux 

46) Le molet 

47) La cheville 

48) Le pied 

49) Le talon 

50) L’oreille 

51) La cuisse 

52) Les jambes 
 

HALVE ZIN 

10) J’ai croisé 

11) Et quelle couleur? 

12) Un sac bleu 

13) Je me sens souvent… 

14) À l’école 

15) Et à la maison 

16) Faire du sport, hein (2x) 

17) Tu dois 

18) Le visage, c’est ça 
 

HELE ZIN 

24) Il va à l’école, dans quelle ville ou dans quel village ? 
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25) Pour voir s’il y pleut 

26) Elle ne dit pas bonjour ni merci 

27) J’ai fait celui qui ne la voit pas 

28) Qu’est-ce qu’il y a ? 

29) Tu demandes un conseil 

30) Tu dis ‘j’ai mal à la tête’, oui, c’est ‘hulp’, très bien 

31) J’ai mal à la tête 

32) Je me sens souvent fatigué 

33) C’est normal et le docteur répond 

34) Non, ça c’est anglais. Sensation, c’est un mot anglais, hein. Sensation. Très bien. 

35) Autre chose possible, c’est le stress. 

36) Ça peut être aussi une cause. Une cause. 

37) C’est ma faute. 

38) Très bien, tout le monde peut le voir, c’est très bien. 

39) Les mains, tu sais, c’est ça.  

40) Les doigts, c’est ce que j’ai dit : si tu ne sais pas et tu veux savoir quelque chose, tu lèves le 

doigt. 

41) Le pouce, c’est ‘duim’. 

42) Le dos, tu sais, c’est sac à dos 

43) Les jambes, tu sais 

44) Le sac à dos, alors, le sac sur le dos 

45) Encore douze 

46) Il y a des questions de Benjamin 

 

TEKSTJE 

23) Alors, maintenant tu prends, alors, on peut faire toutes sortes de choses pour s’amuser et le 

titre de l’unité 5 c’est on s’amuse. On s’amuse. Maintenant, tu ouvres le livre et tu vas à la 

page soixante-douze. Soixante-douze. Oui, et là, tu vois 5.1 et tu vois une liste et tu vois 

Bertrand. Et qu’est-ce que Lise fait ? Tu peux le voir à l’image. Et Bertrand aussi. Qui peut 

me dire: qu’est-ce que Lise ou qu’est-ce que Bertrand fait ? X, qu’est-ce que Lise fait ? Tu 

peux le voir à l’image. Qu’est-ce qu’elle fait?  

24) Si tu regardes un peu dans le livre, tu le vois. Très bien, elle joue du violon. Et X, qu’est-ce 

que Bertrand fait ? Oui, il fait de la natation. Il nage. Alors, nager, c’est faire de la natation. 

C’est très bien. 

25) On prend cinq minutes. Et pendant les cinq minutes, tu lis les histoires de Lise et de 

Bertrand. Maintenant, cinq minutes. Oui, Lise et Bertrand. 

26) Alors, maintenant je demande une question. Par exemple à X. X, quelle est la profession de 

Lise ? Qu’est-ce qu’elle fait ? La profession, le métier ? Quel est le métier ou quelle est la 

profession de Lise? Très bien, elle est musicienne, très bien. Et combien de temps joue-t-

elle du violon ? Combien de temps ? X, pour toi. Combien de temps joue-t-elle par jour? 

Tous les jours, trois heures, très bien. Elle joue et c’est beaucoup, hein. Tu dois te rappeller. 

Trois heures par jour, chaque jour. Trois par jour qu’elle joue du violon, ça c’est beaucoup. 

27) Alors, je me lève. X, à quelle heure, Lise se lève ? Non, pas ‘je’. Lise, c’est ‘elle’. À huit 

heures, très bien, à huit heures. Et qu’est-ce qu’elle fait comme autres activités, X ? Et ça, 

ce sont trois activités mais est-ce que tu sais une activité, deux activités ou trois activités ? 

Alors, c’est pour toi. La danse, oui avec une amie, très bien. Elle fait la danse et est-ce que 

tu sais une autre activité ? Non, pas ? X, est-ce que tu la sais ? Elle a dit la danse mais 

qu’est-ce qu’elle fait encore? Est-ce que tu te rappelles ? Oui, un chat, d’accord et X ? Oui, 

c’est bien, ce sont trois activités. Elle regarde la télévision, très bien.  

28) Et qu’est-ce que tu peux de Bertrand ? Qu’est-ce que tu as lu de Bertrand ? Très bien, il est 

champion de natation. Oui, très bien. 

29) Et maintenant une autre question pour toi. Est-ce que tu peux poser une question ? Donc 

est-ce que tu peux poser une question ? Oui, ça fait rien. Tu peux poser une autre question si 
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tu veux. Très bien, comment se passe une journée de Bertrand ? Le matin et l’après-midi, 

qu’est-ce qu’il fait ? C’est le matin, c’est l’après-midi ou c’est le soir ? Qu’est-ce qu’il fait 

le matin ? Le matin, il fait… Qu’est-ce qu’il fait le matin ? Le tennis, le golf et le ski, tu les 

as dits ? Oui, et qu’est-ce qu’il fait l’après-midi ? Oui, aussi la natation, mais il est aussi à 

l’école, hein. Alors, il… Ah, ça fait rien. 

30) Qu’est-ce qu’il fait l’après-midi ? Il fait beaucoup de sport mais qu’est-ce qu’il fait aussi ? 

Pas seulement le sport, mais aussi, il a des… Il suit aussi des cours. Ok, on finit maintenant. 

31) Un poème. Une souris blanche. Une souris bleue.  J’ai croisé dimanche, tout près de Saint-

leu. Une souris blanche portant un sac bleu. Elle n’a pas dit bonjour ni merci. Les souris ici 

ne sont pas polies. J’ai croisé lundi une souris bleue, qu’elle allait à Paris pour voir s’il y 

pleut. Mais j’ai fait celui qui ne la voit pas. La souris s’est dit : les hommes ici ne sont 

vraiment pas, vraiment pas polis. 

32) Alors, les dix questions tu vas donner les réponses. Ça peut être en hollandais ou en 

français. Ça fait rien. Cinq minutes et il y a deux à trois minutes pour corriger. Cinq minutes 

pour les faire et cinq minutes pour les corriger. 

33) Oui, j’ai dit que ça peut être en hollandais ou en français, ça fait rien. Hollandais ou 

français. 

34) Une souris ? C’est ‘een muis’. Souris fait ‘piep piep piep’. 

35) Tu ne sais pas ? Il pleut. Il pleut. C’est le temps, hein. Il neige et il pleut. Il pleut, c’est…. 

36) À la page soixante-quatorze. Et ce sont les parties du corps. Et le corps, c’est ça, hein. C’est 

tous ce que je suis. C’est le corps et ce sont les parties. Par exemple les cheveux, les pieds, 

etcetera. Qui sait encore une autre partie du corps ? Qui peut me dire une autre partie du 

corps ? Par exemple ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Qui ? Oui. Les parties du corps. Par 

exemple ça ou ça. Les cheveux. Qui? Pardon? Le pied, oui très bien. Et qu’est-ce que sont 

les pieds en néerlandais ? Oui, très bien. Le pied. Et qu’est-ce que tu peux faire avec les 

pieds? X, qu’est-ce que tu peux faire avec le pied ? Qu’est-ce que je fais avec les pieds ? Je 

marche. Très bien. On peut marcher. On peut marcher. Je voyais, oui, toi. Dites, c’est quoi, 

ça? La bouche, oui, très bien. La bouche. Et qu’est-ce que tu fais avec la bouche? Oui, très 

très bien. Je mange avec la bouche, très bien. Tu peux manger avec la bouche. Très bien. Et 

qu’est-ce que tu fais aussi avec la bouche ? Oui ? Oui, parler. Tu parles avec la bouche. 

Très bien, très bien. Une autre partie du corps? Une autre partie du corps? Oui? Les oreilles. 

Oui, très bien. Et qu’est-ce que tu fais avec les oreilles? Par exemple la radio. Qu’est-ce que 

tu fais avec les oreilles? Tu écoutes, écouter, très bien. Est-ce que tu sais une autre partie du 

corps maintenant? Tu comprends, je pense. Les yeux, naturellement. Et qu’est-ce que tu fais 

avec les yeux? Oui, et en français ? Qu’est-ce que tu fais avec la télévision? Tu regardes la 

télévision. Alors, tu regardes avec les yeux, très bien. 

37) Une autre partie du corps? Qui? Ça ou ça? Oui? La jambe. Et où est la jambe? C’est quoi? 

Et qu’est-ce que tu fais avec la jambe aussi ? Tu marches, oui. C’est ça, avec les pieds, les 

jambes, etcetera. 

38) La main, ça c’est la main. Et qu’est-ce que tu fais avec la main? Tu peux, qui? Tu peux dire 

au revoir ou tu peux dire bonjour. Bonjour, très bien. Alors, c’est ça, avec la main. 

39) Doc, tu peux me dire et ‘doc’ c’est docteur. Non, c’est dans le livre à la page soixante-

quatorze encore. Benjamin écrit au docteur Berzier, du magazine ‘Zone jeune’, pour lui  

demander conseil. Lisez ses réponses et notez ses conseils donnés.  

40) Je demande conseil, c’est quoi? J’écris à un journal et tu demandes conseil, parce que moi, 

je dis : j’ai mal à la tête. Docteur, qu’est-ce que je peux faire ? Et alors, tu demandes 

conseil. Tu écris: moi, j’ai mal à la tête. Donc tu écris j’ai mal à la tête et tu demandes: 

qu’est-ce que je dois faire ? 

41) Tu dois te coucher tôt. Qu’est-ce qu’il y a ? Combien d’heures ? Deux heures ? Ah, oui, 

huit à neuf heures, très bien. Toutes les nuits. Il faut aussi avoir un bon lit. Un bon lit. 

42) Si tu as des problèmes au collège ou avec des autres élèves, tu dois parler avec tes 

professeurs. Problèmes, parler avec tes professeurs ou tes parents. Le stress, tu as des 

problèmes, par exemple avec d’autres élèves. Et qu’est-ce que tu dois faire ? Avec tes 

problèmes ? Oui, très bien. 

43) L’alimentation est très importante. Et l’alimentation, c’est manger. Ce que tu manges. C’est 
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ce que tu manges. Alors, alimentation c’est ‘eten’. C’est très importante aussi. À ton âge, il 

faut bien manger. Prends un bon petit-déjeuner le matin. Les yaourts, les fruits, les ceréales, 

les pains et mange tous les jours des légumes et des fruits. Qui est-ce qui ne mange pas de 

légumes ou de fruits ? Qui est-ce qui ne mange pas de légumes ou de fruits ? Est-ce que tu 

manges des fruits ? Oui ? Qui est-ce qui ne mange pas de fruits ?  Tu ne manges pas de 

fruits ? Non ? Qui? Tout le monde mange des fruits? 

44) C’est quoi? Il y a un problème et quel est le problème du garçon ? Quel est le problème du 

garçon, en français ? Quel est le problème ? Il est toujours…. Oui, en français. Il est fatigué 

et qu’est-ce que le docteur dit ? Qu’est-ce qu’il doit faire ? Qu’est-ce qu’il doit faire ? Oui, 

dormir et combien d’heures ? Huit à neuf heures. Et autre chose? Qu’est-ce qu’il faut faire 

aussi? Il faut faire du sport. Et il faut manger très, très bien. 

GRAMMATICA-UITLEG 

WOORD 

7) S’appeler 

8) Se coucher (2x) 

9) Coucher 

10) S’amuser (3x) 

11) Nous 

12) Vous 

 

HALVE ZIN 

12) Je m’appelle 

13) Je me couche 

14) Tu te couches 

15) Il / Elle se couche 

16) Nous nous couchons 

17) Vous vous couchez 

18) Ils / Elles se couchent 

19) Je m’amuse 

20) Tu t’amuses 

21) Il s’amuse  

22) Elle s’amuse 

 

HELE ZIN 

2) Qu’est-ce qu’on a appris maintenant? 

COMPLIMENTEN 

WOORD 

2) Très bien (8x) 

(Complimenten die deel uitmaken van een stuk tekst zijn opgenomen in het domein ‘Behandelen 

lesstof en opdrachten’ en om deze redenen niet in dit domein opgenomen. Zij maken namelijk deel 

uit van het onderdeel ‘tekstje’ in het domein ‘Behandelen lesstof en opdrachten’. Indien er een 

compliment gegeven wordt dat niet hoort bij een stuk tekst, is deze in het domein ‘complimenten’ 

geplaatst. 

HELE ZIN 

11) Oui, sac à dos, très bien, très bien. 

12) Oui, très bien, le talon, oui.  
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13) La taille, très bien, ça c’est facile, hein, très bien. 

14) Oui, le pied, très bien. 

15) Le dos, très bien, le dos. 

16) L’oreille, oui, très bien. 

17) L’estomac, oui, très bien. 

18) Avant-bras, très bien. 

19) Oui, la main, très bien. 

20) Le pouce, oui, très bien. 

 

WAARSCHUWINGEN (GEBODEN EN VERBODEN) 

WOORD 

4) Silence (2x) 

5) X, tourne 

6) Attention! 

 

HALVE ZIN 

6) Silence s’il vous plaît 

7) Oui, d’accord? Merci 

8) Ok, silence 

9) Les garçons et les filles! 

10) Maintenant, silence. 
 

HELE ZIN 

4) Pas parler de Zaandam, mais je sais 

5) Et silence s’il vous plaît, maintenant. 

6) Pas parler l’un avec l’autre, pas. 

SOCIAL TALK (KOETJES EN KALFJES) 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 
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Bijlage 4 Uitgetypte interviews volgens Haijma (2013) 

Interview met Docent A (27 mei 2015)    
 

Alyssa: Nou, welkom Docent A. Dit is het interview dat ik met je ga afnemen, dat gaat over de 

doeltaal als voertaal. Ik heb natuurlijk ook twee lessen bij je geobserveerd. Het eerste gedeelte gaat 

eigenlijk over wat jij van de doeltaal als voertaal vindt, wat versta je eronder. En het tweede gedeelte 

richt zich meer tot de lesobservaties ook, waardoor ik er meer achter wil komen hoe bepaalde dingen 

in elkaar zitten. En uiteindelijk gaat het laatste gedeelte over  niveauverschillen en hoe jij daar mee 

omgaat en als afsluiting wat wij als sectie Frans zouden kunnen doen om het doeltaal-voertaalgebruik 

te stimuleren. 

Docent A: Oké, nou heel goed!  

Alyssa: Oké, de eerste vraag is: Wat zijn voor jou de belangrijkste kenmerken van een goede 

taaldocent? 

Docent A: De belangrijkste kenmerken van een goede taaldocent? 

Alyssa: Ja. 

Docent A: Dat is iemand die het vak beheerst, dat is, denk ik, het grootste kenmerk. Iemand die de stof 

op een duidelijke manier kan overbrengen op kinderen, zodat ze wat leren. 

Alyssa: Oké en wat versta jij precies onder het doeltaal als voertaal-principe? 

Docent A: De doeltaal als voertaal is meer Frans in de les gebruiken, dus meer de leerlingen laten 

spreken en de leerlingen meer in het Frans benaderen. 

Alyssa: Oké en wat is jouw mening daarover? 

Docent A: Nou, persoonlijk doe ik het nog te weinig, maar ik moet eerlijk zeggen, vanuit mij, ik ben 

in het begin natuurlijk heel veel bezig geweest met het in orde houden van mijn lessen en nu merk ik 

dat ik steeds meer, ook bij TL, het Frans in de les ga brengen. Dat ik zelf ook rustiger ben en het 

daardoor steeds meer ga gebruiken.  

Alyssa: Ja. Oké, en we gaan nu kijken naar de opbouw, hoe ik geobserveerd heb. Dat was aan de hand 

van een aantal domeinen, zeven in totaal. Je hebt namelijk de domeinen opening en afsluiting, 

organisatie, behandelen van de lesstof en de opdrachten, op de uitleg van de grammatica, 

complimenten en waarschuwingen en social talk. En aan de hand van die domeinen heb ik gekeken in 

hoeverre dat gedaan wordt. En ik ben wel benieuwd om te weten hoe jij als docent Frans gebruik 

maakt van de doeltaal als voertaal in het domein opening. En dan wil ik daarna alle domeinen afgaan. 

Docent A: Oké, zo bedoel je. Je bedoelt dus het gebruik. 

Alyssa: Ja.. 

Docent A: Oké, ik ben van mening dat ik het nog meer kan gebruiken. Ik probeer het wel, ik moet ook 

zeggen dat het niveau van de kinderen ook niet heel erg hoog is, dus ze moeten er heel erg aan 

wennen, terwijl ze vorig jaar wel heel veel met gebaren Frans hebben geleerd, maar toch vinden ze het 

lastig om in het Frans benaderd te worden. 

Alyssa: En als je nou kijkt naar bijvoorbeeld de opening van de les? Behandel je die in het Frans? Hoe 

doe je dat? 
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Docent A: Met de TL, weet je, dan doe ik wel heel veel in het Frans. Bijvoorbeeld, leg je boeken neer, 

zet je tas op de grond, mobieltjes weg, alles in het Frans. En dat beginnen ze toch wel te begrijpen, dus 

weet je, het heeft wel zin, absoluut. Maar bijvoorbeeld met een TL-klas, dan heb je toch zoiets van, ze 

moeten eerst aan het werk. Maar ik ben wel van mening, ik heb wel mijn aandachtspunten voor 

volgend jaar. Ik wil het wel meer gaan doen, ja. 

Alyssa: Oké en als je bijvoorbeeld kijkt naar de afsluiting, wat doe je dan met de doeltaal als voertaal? 

Docent A: Niet zo veel. 

Alyssa: Nee? 

Docent A: Nee. 

Alyssa: En hoe komt dat dan? 

Docent A: Als ik aan het afsluiten ben, dan neem ik nog eens door wat ik vandaag gedaan heb en dat 

doe ik eigenlijk niet in het Frans. Dus de reflectie gebeurt in het Nederlands. Ja. 

Alyssa: Oké en qua organisatie?  

Docent A: Hoe bedoel je dat? 

Alyssa: Nou, bijvoorbeeld, pak je spullen erbij, behandelen van opdrachten. 

Docent A: Ja, de instructies geef ik wel in het Frans. Dat probeer ik steeds meer, misschien net niet in 

de lessen waar jij bent geweest, maar dat probeer ik steeds meer, ja. Met name bij de TL, ja. 

Alyssa: En hoe doe je dat dan? 

Docent A: Neem je boeken, pak je boeken, pak bladzijde, weet ik veel, weet je, alles in het Frans.  

Alyssa: Oké en voor het behandelen van de lesstof en de opdrachten? 

Docent A: De lesstof, bedoel je dan de grammatica? 

Alyssa: Nee, meer gewoon bijvoorbeeld teksten, luisteropgaven, spreekvaardigheid. 

Docent A: Ja, dat zijn Franse opdrachten.  

Alyssa: Dus die behandel je dan in het Frans? 

Docent A: Of ik ze zelf in het Frans behandel? Nee, als de vragen in het Nederlands zijn, dan ga ik ze 

niet in het Frans behandelen. Het hangt een beetje van de methode af. 

Alyssa: Hmmhmm. 

Docent A: Weet je, zelf denk ik ook wel… 

Alyssa: En hoe bedoel je, het hangt van de methode af? 

Docent A: De ene methode, zoals Carte Orange, daar wordt er veel meer met Frans gedaan, al 

automatisch. En dan ga je automatisch daar ook in mee. En de methode Pourquoi pas is Frans, maar 

leent zich er niet voor, vind ik, op dit moment. Ook omdat het allemaal in het Frans is en dat vinden ze 

allemaal erg lastig. Dan ga je heel snel vertalen. Het hangt wel een beetje van de methode af, je wordt 

wel een beetje geleid door de methode, wat natuurlijk ook de bedoeling is, want je moet de stof 

natuurlijk volgen.  

Alyssa: Oké en als je kijkt naar de uitleg van de grammatica, gebruik je daarbij het Frans als doeltaal? 

Docent A: Ja, ik gebruik, ik probeer wel zo veel mogelijk de benamingen aan te houden, zoals die in 

het Frans worden aangehouden. 

Alyssa: Oké en complimentjes bijvoorbeeld?  

Docent A: Ja, très bien, super. Ja, weet je, dat doe ik wel. 

Alyssa: En waarschuwingen? 

Docent A: Nou, wel klassikaal. Ik zal het niet persoonlijk doen, dan doe ik het eigenlijk niet, maar wel 

klassikaal, van ‘joh let eens op’, ‘silence, s’il vous plaît’. 

Alyssa: Ja.. En hoe komt het dan dat je dat klassikaal wel doet? Maar persoonlijk niet? Wat maakt dan 

het verschil? 

Docent A: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zit er over na te denken en jij laat mij nu over dingen 
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nadenken, en dat doe ik eigenlijk niet. Ja, dat is wel goed hoor. Ja.. Ja, dat is wel goed inderdaad. 

Waarom zou ik dat eigenlijk niet doen? Ja, weet je wel, als iemand iets doet, ja dan doe ik het ook wel 

persoonlijk, denk ik. Ik moet even goed nadenken. 

Alyssa: Dat mag, hoor. 

Docent A: Ja, niet altijd, maar ik doe het wel. Maar het kan meer. Ja, weet je, ik ben wel van mening 

en dat geef ik je ook aan, dat ik het meer kan gaan gebruiken, absoluut. En ik vind het ook goed. 

Alyssa: Oké en als je kijkt naar het doeltaal als voertaalgebruik in het algemeen? Wat zijn voor jou 

nou echt de voordelen van het gebruik ervan? 

Docent A: Voor mij of voor die kinderen? 

Alyssa: Allebei. 

Docent A: Dat ze gewoon meer bekend raken met de Franse taal. Weet je, als er gewoon een Franse 

luisteropdracht is, dat ze dan weten hoe het klinkt, ze staan dan niet helemaal raar te kijken. En weet 

je, een voorbeeld is nu natuurlijk ook wel dat het Frans ook in liedjes veel meer gebruikt wordt. En dat 

vind ik wel heel positief voor de ontwikkeling van de taal.  

Alyssa: En wat is daar positief aan dan? 

Docent A: Nou ja, ze horen het, ze krijgen er meer feeling mee, ze denken dan ‘ik kan ook een beetje 

Frans’, weet je. Dat vind ik leuk.  

Alyssa: Oké en ja, dit zijn voordelen. Maar als je nou kijkt naar de bezwaren van het doeltaal als 

voertaalprincipe?  

Docent A: Bezwaren? Dit kan ik niet zo benoemen. 

Alyssa: Oké, goed. Nou, dit was het eerste gedeelte, het algemene gedeelte. Ik ben nu wel benieuwd, 

we hebben natuurlijk al naar de domeinen gekeken, en aan de hand van de lesobservaties die ik gedaan 

heb, zijn er een aantal domeinen waarin het doeltaal als voertaalgebruik vaker voorkomt dan in andere 

domeinen. En ik zou nu graag van jou willen weten wat daarvoor een verklaring zou kunnen zijn, want 

dat maakt het natuurlijk veel interessanter. Goed, de vraag is: In bepaalde domeinen zou het doeltaal 

als voertaalgebruik vaker kunnen voorkomen, dus dat houdt in dat dat ook daadwerkelijk vaker 

voorkomt, zoals in de opening, het behandelen van de lesstof / opdrachten en de complimenten. En 

hoe komt het nou volgens jou, dat er bijvoorbeeld in de opening, in het behandelen van de lesstof en 

het geven van complimenten, meer Frans gesproken wordt dan in de andere domeinen? 

Docent A: En wat zijn die andere domeinen ook alweer? 

Alyssa: Die andere domeinen zijn, bijvoorbeeld organisatie, waarschuwingen, social talk en 

grammatica-uitleg. En dat er daar dus een verschil tussen zit. 

Docent A: Ja, ik denk dat je heel snel terugvalt op het Nederlands, het is gewoon makkelijk, omdat je 

het natuurlijk zelf spreekt, de kinderen spreken het. En dat zei ik net al tegen je, het hangt natuurlijk 

heel erg van de methode af. Of je het veel gaat gebruiken of niet. En dan worden kinderen ook veel 

meer gestimuleerd om het Frans te gaan gebruiken en in een andere methode niet of minder omdat het 

gewoon, weet je, maar dat heeft niet alleen, denk ik, met het boek te maken. Het heeft ook te maken 

met het feit dat ze eerst natuurlijk heel anders les hebben gehad en het tweede jaar gaat dan natuurlijk 

over op een heel verschillend boek, een boek dat heel anders is en dan moeten ze ook ineens dingen 

gaan leren vanaf papier. En dat is vaak al lastig. En als het boek al lastig is of in hun ogen lastig lijkt, 

ga je natuurlijk ook heel snel helpen om dingen te vertalen.  

Alyssa: Ja.. 

Docent A: En misschien moet dat ook wel helemaal niet, hoor. Maar ja, je wilt het ook een beetje, het 

moet wel leuk blijven. 

Alyssa: Ja, precies. Maar, stel je kijkt bijvoorbeeld naar de opening en de afsluiting. In de opening 

komt het wel voor en je vergelijkt het met de afsluiting. 
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Docent A: Ja, in de opening ben ik daar meer mee bezig dan in de afsluiting. 

Alyssa: En hoe komt dat dan? 

Docent A: Ik denk dat je dan bezig bent met ‘dit moet ik nog doen, dat moet ik nog doen, zus moet ik 

nog even doen, dit niet vergeten’. Je bent de hele tijd bezig met ‘heb ik nu alles gedaan’. Ik weet niet 

hoe het bij anderen is hoor, maar dat zou een reden kunnen zijn. 

Alyssa: Oké en als je nou bijvoorbeeld kijkt, de complimentjes worden wel in het Frans gegeven, maar 

waarschuwingen dan daarentegen weer minder. Wat maakt daarin een verschil dan? 

Docent A: Ja… Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik denk wel, dat als ik het in het Frans zou doen, dat het dan 

wat dwingender over zou komen. Ik doe het wel, maar ik zou het wel meer kunnen gebruiken.  

Alyssa: En de begrijpelijkheid? In hoeverre speelt die begrijpelijkheid een rol in het geven van 

waarschuwingen? 

Docent A: Ja, dat denk ik wel, ja. Dat die begrijpelijkheid een rol speelt. 

Alyssa: En op wat voor manier dan? 

Docent A: Ja, weet je, in het Nederlands kun je heel snel iets duidelijk maken bij een leerling. Zo van 

‘nou is het genoeg, stoppen ermee’. En in het Frans, dan weet ik niet of het op dezelfde manier 

aankomt. Maar dat zou ik moeten proberen. Kijk, in het globaal wel, maar als je het zegt, zo van ‘hè, 

wat zegt ze nu’, dan moet je het ook nog een keer gaan vertalen. En ik denk ook dat het iets is waar je 

aan het begin van het jaar mee moet starten. Met een klas en dan gewoon herhalen. En ik ben ook wel 

bezig, ik heb ook wel zinnen als leerlingen bijvoorbeeld naar de wc gaan, weet je, ze moeten het 

allemaal in het Frans vragen, dat wel, ja. 

Alyssa: Oké. Want we hebben bijvoorbeeld social talk. En dat kwam relatief gezien weinig aan bod. 

Als je bijvoorbeeld praat met leerlingen, gebeurt dat in het Frans, hoe vorm je dat? 

Docent A: Gewoon begin van de les of tijdens de les?  

Alyssa: Ja, tijdens de les, begin van de les. 

Docent A: Ja, in het Nederlands. 

Alyssa: En hoe komt het dan dat dit in het Nederlands is? 

Docent A: Ja, omdat het nog geen gewoonte is, denk ik. En dan ligt de grote schuld ook bij, ja. En 

weet je, ik ben wel van mening dat ik daar wel debiet aan ben, het is ook iets wat moet groeien, in je 

les en dan denk ik ‘joh, ik sta ook nog maar een jaar voor de klas, echt’. Ik ben me er wel van bewust 

en ik vind het ook wel belangrijk. 

Alyssa: En stel, je wilt daar meer mee gaan doen. Hoe zie je dat dan voor je? Aan het begin van het 

schooljaar, maar zou je daar schoolbreed iets mee kunnen doen? 

Docent A: Je bedoelt met de sectie of gewoon met de talen? 

Alyssa: Ja, bijvoorbeeld. Of allebei. 

Docent A: Ja, met de sectie bijvoorbeeld zou het handig zijn als je zegt van ‘joh, dit dit en dit moeten 

de leerlingen sowieso kunnen’, maar dan heb je het meer over een leerlijn. Dat wat ze moeten 

beheersen als ze bijvoorbeeld aan het einde van de tweede klas zitten of als ze naar de derde of naar de 

tweede gaan. Ze moeten iets kunnen vertellen over zichzelf, ze moeten kunnen vertellen waar ze 

wonen, ze moeten, weet ik veel wat, over hun sport kunnen vertellen.  

Alyssa: Oké.. 

Docent A: En je kunt het natuurlijk ook zelf bepalen, daar hebben wij het natuurlijk ook al over gehad, 

om een spreektoets af te nemen, dat je dan zegt ‘joh wat hebben we nu allemaal behandeld’ en daar 

gaan we dan eens even over praten. En die spreekopdracht heb ik dan ook wel gedaan. Ik heb ook eens 

een keer een leuke opdracht gedaan, waarbij ze zelf iets moesten verzinnen met z’n tweeën, een 

presentatie, en dat mocht over van alles gaan en de leukste ideeën komen dan naar voren. En het is ook 

hartstikke leuk om te doen.  
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Alyssa: Ja en ze zijn natuurlijk communicatief bezig. 

Docent A: Ja, absoluut. 

Alyssa: Oké. En nu dan eigenlijk het laatste gedeelte. En dat gaat over de verschillen qua niveau, want 

ik hoor je al TL, HAVO, VWO opnoemen. En als je nou kijkt naar je eigen doeltaal als 

voertaalgebruik, maak je daar dan ook nog onderscheid tussen, tussen bijvoorbeeld een TL-klas of een 

HAVO/VWO-groep. 

Docent A: Nou, eerlijk gezegd moet ik zeggen dat het niveau niet heel erg verschillend is. Ja, wel in 

denken, maar als je qua stof kijkt, het eerste boek van de TL en het eerste deel van de HAVO/VWO, 

zit daar heel veel vergelijkende stof in. Maar dat heb je natuurlijk zelf ook al gezien. Dus je houdt het 

ook eigenlijk een beetje simpel met de zinnen die ik gebruik en de woorden die ik gebruik. Maar het 

komt misschien ook wel, omdat je niet exact weet, als ik nu even naar de HAVO/VWO kijk, wat zij 

nou al allemaal hebben gehad. Daar heb ik me ook niet in verdiept, misschien is dat mijn ding wel en 

had ik moeten zeggen ‘wat hebben jullie allemaal al gehad, wat hebben jullie allemaal al besproken’ 

en dan kan ik dat meenemen naar volgend jaar. Dat heb ik ook niet gedaan. 

Alyssa: Ja.. Maar, stel je staat voor een TL-groep, is het dan ook zo dat je daadwerkelijk je vocabulaire 

aanpast aan het niveau van de kinderen? Dus buiten het lesboek, zeg maar, om? 

Docent A: Nou, niet zo specifiek, denk ik. Nee, ik denk niet ‘Nu heb ik een HAVO/VWO-klas, dus nu 

ga ik maar eens even anders praten’. Nee. Ik praat gewoon op dezelfde manier. Maar dat heb ik ook 

als ik lesgeef. Dan ga ik ook niet meteen denken ‘Oh, ik heb TL-kinderen, nu pas ik mijzelf aan’. Nee, 

dat kan niet. 

Alyssa: Oké en stel nou, je zegt iets tegen je leerlingen in het Frans en ze snappen er echt helemaal 

niks van, qua tekstbegrip. Wat doe je dan? 

Docent A: Nou, ik heb een leuk voorbeeld. We hadden een luisteropdracht gisteren en ze moesten 

luisteren of ze een wederkerend werkwoord hoorden in de zin. En dat deed ik, maar goed ze begrepen 

het niet en ze hoorden het ook niet. Toen heb ik de zinnen opgeschreven en vervolgens nog een keer 

stukje voor stukje laten vertalen, om te kijken wat een wederkerend werkwoord zou kunnen zijn. Dus 

ik geef niet meteen het antwoord. Absoluut niet. Dat is natuurlijk wel heel makkelijk.  

Alyssa: En zijn er nog andere manieren hoe je daar mee omgaat? Stel je vertelt iets en ze hebben het 

niet begrepen. Je geeft aan, ‘ik vertaal niet meteen’, maar zijn er ook nog andere dingen die je zou 

kunnen doen? 

Docent A: Ja, uitbeelden. Dingen aanreiken die er bijvoorbeeld mee te maken kunnen hebben. Niet 

meteen, nee.  

Alyssa: Oké, heel goed. Nu de laatste vraag van het interview en dat is de volgende… 

Docent A: Nou, kom maar op! 

Alyssa: Wat zou jij als docent kunnen doen om het doeltaal als voertaalgebruik voor jezelf, zeg maar, 

te stimuleren? 

Docent A: Stel de vragen in het Frans, in de klas. Ja, zelf dingen doen en zelf niet accepteren. Als ze 

iets vragen, gewoon zeggen dat het in het Frans moet. En de leerlingen moeten het zelf ook 

accepteren, dat ze het Nederlands niet mogen gebruiken. 

Alyssa: En als ik dat voor me moet zien, dingen vragen, dingen doen, hoe zou je dat concreet kunnen 

aanbieden? 

Docent A: Nou, wat ik nu gedaan heb, is heel veel zinnen die ik gebruik ook nog eens laten zien op het 

bord. Je schrijft de zinnen op en ze moeten ze vervolgens ook gebruiken. En telkens komt er weer een 

beetje bij. Elke week kwamen er twee zinnetjes bij. En op een gegeven moment merk je toch ook wel 

dat ze het graag gebruiken of dat ze het proberen te gebruiken. Maar het kan veel beter. 

Alyssa: Oké en als je nou naar de sectie kijkt, wat zou de sectie kunnen doen, zeg maar, om het 
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doeltaal als voertaalgebruik te stimuleren? 

Docent A: Dat weet ik dus niet. Ik weet niet hoe de sectie dat doet. 

Alyssa: Wordt er over gesproken of…? 

Docent A: Nee, ik heb het er eigenlijk nog nooit over gehad. 

Alyssa: En zou het een onderwerp kunnen zijn dat aangekaart zou kunnen worden? 

Docent A: Absoluut! Bij een werkoverleg en dat je op één lijn zit. En dat je dezelfde dingen gebruikt, 

zoals een klas die overgaat naar een andere docent, dan denk ik ‘Oké, Docent A heeft dit en dit 

gedaan, dan kan ik daar op inhaken en dan kan ik daar verder mee’. Absoluut, maar dat heeft ook met 

die doorlopende leerlijn te maken. Niet alleen met het boek, maar ook qua taal en wat ze beheersen, 

hoe vaardig zijn de leerlingen.  

Alyssa: En wat zou je daar als sectie dan mee kunnen doen? 

Docent A: Wat wij er mee zouden kunnen doen? In overlegvorm? 

Alyssa: Hmmhmm, ja.. 

Docent: Gewoon het erover hebben. En samen de einddoelen bepalen, gewoon per jaar. En die 

einddoelen kun je dus testen door bijvoorbeeld een Taaldorp, maar goed, wij proberen samen iets te 

doen voor de TL-ers, maar goed door te zeggen ‘dit hebben we behandeld, dit moeten ze kunnen en dit 

moeten ze beheersen’. En dan kunnen ze lekker door naar het volgende jaar. 

Alyssa: Ja.. Zodat de volgende docent daar gewoon verder mee kan? 

Docent A: Ja, ik denk dat dat gewoon het beste is, ja. Maar goed, die doorlopende leerlijn wordt 

natuurlijk al heel veel besproken en ik ben niet altijd bij het overleg geweest. Dus we zijn er wel druk 

mee bezig en dat moet ook.  

Alyssa: Oké, nou hartstikke bedankt voor dit interview. Bij dezen sluit ik het af.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interview met Docent B (27 mei 2015) 
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Alyssa: Welkom Docent B, bij het interview. Ik zal kort even uitleggen hoe het in zijn gang gaat. Het 

gaat natuurlijk over doeltaal-voertaal en het is eigenlijk ingedeeld in twee onderdelen. Dat houdt in dat 

het eerste onderdeel globaal gaat over doeltaal-voertaal, wat jouw mening is, hoe je ertegenaan kijkt, 

enzovoorts. En het tweede gedeelte, daarin gaan we kijken hoe het zou kunnen komen dat er in 

bepaalde domeinen meer Frans gesproken wordt dan in andere domeinen. En hoe jij daar tegenaan 

kijkt. En dan in het derde gedeelte hebben we nog een aantal vragen die te maken hebben met de 

niveauverschillen en hoe je daar als docent rekening mee houdt en we sluiten af met een algemene 

vraagt, die gaat over dat wat we zouden kunnen doen als sectie om dat doeltaal-voertaalgebruik te 

bevorderen. Ja? Is dat duidelijk? 

Docent B: Helemaal goed. 

Alyssa: Goed, de eerste vraag is: Wat zijn voor jou de belangrijkste kenmerken van een goede 

taaldocent? 

Docent B: Een goede taaldocent. Ik vind dat een docent in ieder geval de taal moet spreken in de les. 

En dat hangt natuurlijk wel een beetje af van de doelgroep die je voor ogen hebt. En de functionaliteit 

waarmee je de taal inzet. Ik denk dat als je in het VMBO over het doeltaalgebruik spreekt, dat je dan 

gewoon het gebruik van de taal inzet, in een context die heel concreet voor ze is.  

Alyssa: Kun je voorbeelden geven? 

Docent B: Bijvoorbeeld grammatica zou ik in zo’n klas niet overwegend in het Frans gaan uitleggen. 

Dus het zijn echt concrete taalhandelingen die ze echt in het leven, van alledag, zouden kunnen 

gebruiken. 

Alyssa: En heb je daar ook voorbeelden van? 

Docent B: Zeggen hoe oud je bent, je gaat naar een winkel, je bent op de camping, je wilt een plekje 

reserveren, dat soort concrete taalhandelingen. 

Alyssa: Oké en wat versta jij nou eigenlijk onder het doeltaal als voertaal-principe? 

Docent B: Ik versta daar onder dat leerlingen toch in de lessen die ze bij je volgen voldoende in 

contact worden gebracht met de taal. Dat is voor een taal als Frans natuurlijk best wel ingewikkeld. 

Kijk, Engels dat is natuurlijk zo internationaal. Je kunt de tv of de radio niet aan doen en er wordt 

Engels gebruikt en dat is voor de Franse taal natuurlijk niet het geval. Dus ik vind dat ze in lessen, die 

ze bij je volgen, wel voldoende in contact moeten komen met de taal. 

Alyssa: Dus voornamelijk vanaf de kant van de docent? 

Docent B: Nee, ik vind ook vanaf de kant van de leerlingen. Ik vind ook dat zij hun inbreng moeten 

hebben en ik probeer dat ook in de opdrachten die ik voor ze maak, te doen. Ze krijgen een soort vaste 

structuur aangeboden maar daarnaast is er altijd ruimte om ook een eigen inbreng te hebben als 

leerling. 

Alyssa: Oké en wat is nou eigenlijk je mening over het doeltaal als voertaalprincipe? Want we hebben 

nu gekeken wat je er onder verstaat, maar wat vind je er zelf van?  

Docent B: Nou, ik vind dat het een vast onderdeel moet zijn als je een moderne vreemde taal doceert 

op een school. 

Alyssa: Maar een vast onderdeel, dat is natuurlijk niet altijd zo en hoe zou je dat dan voor je zien, 

zodat het ook echt een vast onderdeel van je les is? 

Docent B: Ik denk, stel dat je over de sectie Frans praat, dat dit onderdeel misschien toch meer 

geconcretiseerd moet worden, misschien in een soort vakwerkplan. Dus voor de verschillende niveaus, 

de TL-klassen, de HAVO-klassen en de VWO-klassen. Wat verwacht je precies van deze leerlingen 

over het taalgebruik in het Frans en dat dat ook een vaste plek krijgt, niet alleen in oefensituaties maar 

ook in toets-situaties. 

Alyssa: Oké, dat is al een heel mooi idee. Goed, het onderdeel waar we nu naar gaan kijken, gaat over 
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het onderdeel in hoeverre jij per domein en dat is ingedeeld in zeven verschillende domeinen, de 

doeltaal gebruikt. Dat houdt in: we hebben de opening en de afsluiting, dat zijn twee domeinen. Je 

hebt organisatie, je hebt behandelen van de lesstof en de opdrachten. Grammatica-uitleg is een apart 

domein, net zoals het geven van complimenten en van waarschuwingen en het domein social talk. En 

wat mij het handigst lijkt, is om per domein kort, vanuit jouw kant dus, te kijken in hoeverre jij de 

doeltaal gebruikt. 

Docent B: Heb je een schaal gemaakt? 

Alyssa: Ja, ik heb het tijdens de lesobservaties zo gedaan dat ik per domein gekeken heb hoe vaak er 

een woord gebruikt wordt, hoe vaak een halve zin, een hele zin en een tekstje. Dus op die manier heb 

ik gekeken, maar nu gaat het er eigenlijk om in hoeverre jij vindt dat je tijdens de opening de doeltaal 

als voertaal gebruikt, tijdens de afsluiting, organisatie, enzovoorts. 

Docent B: Ja. 

Alyssa: Dus dan beginnen we met de opening. Als je daar naar kijkt, qua doeltaal-voertaalgebruik, hoe 

geef je dat vorm? 

Docent B: Nou, daar ben ik  niet altijd even consequent in. Ik vind dat het moet en vaak heb ik dat ook 

wel voorbereid, maar ik doe het niet structureel. Maar gewoon het begroeten, het binnenkomen, dat 

zou eigenlijk gewoon standaard in het Frans moeten plaatsvinden. 

Alyssa: Dus je geeft aan dat je dat niet structureel doet. En hoe komt dat dan, dat dat niet gebeurt? 

Docent B: Ja, dat komt eigenlijk door mijn andere baan die ik heb, waardoor ik soms, dan gebeurt er 

vlak voor de les iets en dan zit de klas al binnen en dan zit je meteen op de organisatie in plaats van op 

de opening. En dat loopt soms een beetje door elkaar heen. 

Alyssa: Oké en voor de afsluiting van de les? 

Docent B: Ja, dat zou ook in de doeltaal moeten plaatsvinden maar daar heb ik hetzelfde probleem, dat 

ik daar niet altijd even consequent in ben. De ene keer wel, de andere keer niet, dat is dus iets wat ik 

niet standaard doe.  

Alyssa: En in de ideale situatie, hoe zie je dat dan voor je? 

Docent B: Het gebruik van de doeltaal, bedoel je? 

Alyssa: Ja, in die domeinen. 

Docent B: In die domeinen.. Ik denk dat je de begroeting in het Frans kunt doen, dat je kunt zeggen 

wat je die les gaat doen, dat kun je in het Frans doen. Je kunt ze aan het werk zetten in het Frans en bij 

de afsluiting, vaak staat het huiswerk wel in het Frans op het bord. Dan kun je daar gewoon ook mee 

afsluiten, dus wat moet er gebeuren voor de volgende keer. Wat ga je leren, wat ga je maken en dat je 

afscheid van ze neemt.  

Alyssa: Oké, goed. En qua organisatie? Dus bijvoorbeeld tijdens de les? In hoeverre gebeurt de 

organisatie tijdens jouw lessen in het Frans? 

Docent B: Bedoel je de opbouw van de les of het aansturen van de leerlingen? 

Alyssa: Beiden. 

Docent B: Ja, dat is situationeel. 

Alyssa: Ja.. 

Docent B: De ene keer zeg je, asseyiez-vous, ga zitten en de andere keer ‘silence’ of ‘arrête’ en de 

andere keer doe je het in het Nederlands. Het is een mix van beide dingen door elkaar heen, denk ik.  

Alyssa: Ja.. En voor het behandelen van de lesstof en de opdrachten? 

Docent B: Ja, dat vind ik een moeilijke. 

Alyssa: Ja? 

Docent B: Dan neem ik toch vaak de vlucht naar het Nederlands, zeg maar. Omdat je dan vaak met 

niveauverschillen binnen de klas te maken hebt. Stel, je gaat iets uitleggen in het Frans, dan is soms 
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het begrip van die zaken gewoon al in het Nederlands voor sommige leerlingen moeilijk. Laten we 

zeggen: delend lidwoord. En dan ga je dat ook nog in het Frans doen. Dan ben je een deel van de klas 

gewoon kwijt op dat moment. 

Alyssa: Ja.. 

Docent B: Dus vaak doe ik die instructie vaak in het Nederlands. En als ze dan opdrachten gaan 

maken, dan probeer ik daar wel wat Franse termen door heen te mixen. 

Alyssa: En als het bijvoorbeeld niet om grammatica gaat, maar stel, je behandelt bijvoorbeeld een 

tekst of je gaat een fragment luisteren, hoe ga je daar dan mee om? 

Docent B: Ja, dan gebruik je, zeg maar, de structuur van de woorden die ze kennen, zoals ‘écoute’, 

‘arrête’, die gebruik je wel, maar dat zijn een soort stopwoordjes of bepaalde woordjes die je dan in 

het Frans gebruikt, waarmee je de opdracht aankondigt of de voortgang stimuleert in de opdracht maar 

het zijn geen hele instructies en hele lappen tekst. 

Alyssa: Oké en de uitleg van de grammatica, daar heb je net al een beetje iets over gezegd. 

Docent B: Dat doe ik in het Nederlands. 

Alyssa: Gewoon in het Nederlands.. Oké en de complimentjes? 

Docent B: Volgens mij doe ik die in het Nederlands en toch misschien ook wel in het Frans. Dan zitten 

die er waarschijnlijk automatisch ingebakken.  

Alyssa: Oké en de waarschuwingen? 

Docent B: Die zijn, denk ik, in het Nederlands. 

Alyssa: Ja? En hoe komt dat, dat die in het Nederlands zijn?  

Docent B: Dat is mijn gevoel een beetje, omdat de waarschuwingen vaak gaan naar de leerlingen die 

minder binding met de taal hebben en minder goed zijn in de taal. En die pak je even kort en bondig 

dan op dat moment.  

Alyssa: Oké en de social talk? 

Docent B : Nee, dat gebeurt niet in het Frans. 

Alyssa: Oké, dus dat gebeurt in het Nederlands? 

Docent B: Ja, ik heb dat wel eens in de bovenbouw gedaan, dat heb ik wel eens gedaan in het Frans. 

Alyssa: Ja.. En als je nu kijkt naar de voordelen van het gebruik van de doeltaal als voertaal, wat zijn, 

volgens jou, wanneer je het toepast, voordelen van het gebruik hiervan? 

Docent B: De voordelen voor mij zijn de leerlingen zo vaak mogelijk in aanraking te laten komen met 

de Franse taal en om ze daar bekend mee te maken. Ik vind het een voordeel om de leerlingen een 

standaardrepertoire op te laten bouwen, waarmee de leerlingen zich gemakkelijk kunnen redden als ze 

de Franse taal moeten gaan gebruiken. 

Alyssa: En zijn er volgens jou ook nog bezwaren tegen het doeltaal als voertaalgebruik? 

Docent B: Ja, sommige leerlingen in de klas hebben echt moeite met het vak Frans. Die vinden Frans 

echt een hele moeilijke taal. Dat betekent dat je voor deze doelgroep altijd moet checken of de 

boodschap daadwerkelijk goed overkomt en zal je soms meer hulplijnen moeten geven of soms in het 

Nederlands extra toelichting moeten geven. 

Alyssa: Oké, heel goed. En als je nou kijkt naar het feit dat er in een aantal domeinen het doeltaal als 

voertaalgebruik vaker voor kan komen, in bijvoorbeeld de opening, de organisatie, het behandelen van 

de lesstof en de opdrachten, grammatica-uitleg en complimenten. Wat zijn volgens jou redenen dat er 

in bijvoorbeeld de opening of in de afsluiting meer Frans gesproken wordt dan bijvoorbeeld in de 

organisatie of in de waarschuwingen? 

Docent B: Ik vind het belangrijk dat, wanneer de leerlingen binnenkomen, ze direct weten dat ze bij 

Frans binnenkomen. En dat ze weten ‘wij hebben nu Frans’. Dat ze meteen de overstap gaan maken 

vanuit de vorige les naar de nieuwe les: ‘Ik zit nu bij Frans in de les en het gaat nú gebeuren voor het 
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vak Frans’. Dus ik vind het welkom heten, de opening, moet zo duidelijk zijn dat de leerlingen direct 

begrijpen ‘Hey, ik zit bij het vak Frans’. 

Alyssa: Ja en als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de afsluiting en de organisatie bijvoorbeeld. Dus het 

aangeven van ‘nu moet je je spullen erbij pakken’. Of waarschuwingen en social talk. Hoe zou het 

volgens jou kunnen komen dat er in die domeinen minder Frans gesproken wordt? Of bijvoorbeeld in 

de afsluiting? 

Docent B: Ja, de afsluiting, daarvan wil je eigenlijk voor 100% zeker weten dat de boodschap is 

overgekomen. Er zijn natuurlijk wel standaardwoorden zoals ‘maken’, ‘leren’ in het Frans, die wel 

gebruikt worden. Maar om exact de puntjes op de ‘i’ te zetten, zodat de leerlingen duidelijk begrijpen 

wat uiteindelijk de huiswerkopdracht is voor de volgende keer, is de extra toelichting vaak wel in het 

Nederlands.  

Alyssa: Oké en wat betreft de organisatie? 

Docent B: Het gaat weer om het standaardrepertoire. Je moet echt met de leerlingen een vocabulaire 

opbouwen, zoals ‘ga zitten’, ‘pak je boek’, ‘we zijn klaar’, ‘begin’, die woorden kennen ze wel, dus 

die gebruik je vaak als een soort sleutelwoorden wel in het Frans. Soms in complexere situaties en dan 

zit je toch met leerlingen die op verschillende niveaus werken binnen het vak Frans, dan zal je er toch 

rekening mee moeten houden dat sommige leerlingen het wel begrijpen en dat andere leerlingen juist 

dat extra zetje in de rug nodig hebben.  

Alyssa: En als je kijkt naar jezelf, met betrekking tot het geven van waarschuwingen, dezen komen 

voornamelijk in het Nederlands voor. Hoe zou je dat kunnen verklaren? 

Docent B: Ja, positieve complimentjes of positieve uitspraken doen of het geven van complimentjes 

aan leerlingen, die zijn makkelijker in gebruik. Maar als je een leerling corrigeert, al is het een simpele 

correctie zoals ‘Stop’, ‘Ga door’, ‘Luister’, die doe je wel in het Frans. Maar als een leerling echt jouw 

grenzen overtreedt en echt duidelijk moet begrijpen, ‘dit kan niet, wat ik nu doe, ik moet stoppen’. 

Dan ga je toch over naar het Nederlands om het heel duidelijk te maken, van ‘dit is het’ en dan gaan 

we weer verder met de orde van de dag binnen het vak Frans.  

Alyssa: Ja.. en qua social talk? Dus gewoon gesprekjes onderling met je leerlingen ?  

Docent B: Ja, dat is een aandachtsgebied. In de bovenbouw doe ik dat wel. In klas één en twee 

eigenlijk minder, omdat mijn focus daar vooral gericht is om simpele taalhandelingen aan te leren, die 

ze eigenlijk direct op de camping of in de supermarkt of bij de bakker kunnen gaan gebruiken. In de 

bovenbouw hebben ze meer gewoon spullen mee in hun tas, waarbij zij soms gemakkelijk kunnen 

vertalen over ‘wat heb je tijdens het weekend gedaan’ of ‘wat ga je komende vakantie doen’.  

Alyssa: Dus als ik het goed begrijp, heeft het voornamelijk met het niveau van de leerlingen zelf te 

maken? 

Docent B: Ja en het accent dat nu in de onderbouw vooral ligt op die simpele taalhandelingen te 

gebruiken. Kijk, social talk, dat gaat in de onderbouw vooral over ‘hoe ben je’, ‘in welke klas zit je’, 

‘welk vak vind je het leukst’, ‘wat is je lievelingskleur’, maar dat is natuurlijk niet de social talk van 

‘wat heb je dit weekend gedaan’ of ‘wat vind je van de laatste films’ of weet ik veel wat. 

Alyssa: Goed, dit was dan het tweede gedeelte. Dan gaan we nu over naar het derde gedeelte en dat 

gaat over onder andere hoe je rekening houdt met verschillende niveaus. Dus in jouw geval, geef je 

natuurlijk les aan TL. Pas je ook je doeltaal als voertaalgebruik daarop aan? Hoe doe je dat? 

Docent B: Ja, absoluut. Je ziet dat je veel moet herhalen, heel veel moet herhalen. Dat is gewoon 

standaard in die klas. Je ziet ook, ik probeer altijd vanuit het Frans te beginnen en dan nog een keer te 

herhalen. En degene die er dan de derde keer nog niet bij is, dan die wel een extra zetje mee te geven 

in het Nederlands.  

Alyssa: En stel, je zou lesgeven aan HAVO/VWO, hoe zou het doeltaal als voertaalgebruik dan in je 
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lessen terugkomen? 

Docent B: Ja, daar verwacht je meer van. Dus ik zou dan minder herhaling aanbieden en de 

standaardwoorden, dan eerder standaardzinnen, dus eigenlijk het communicatieniveau wordt dan 

verhoogd. 

Alyssa: En stel, je geeft les en ze snappen er echt helemaal niks van, laten we het zo maar even stellen. 

Hoe houd jij als docent daar rekening mee? Qua tekstbegrip? 

Docent B: Ja, ik geef altijd een centrale instructie, daarna hebben de leerlingen de tijd om aan de slag 

te gaan met de opdracht en dan loop ik altijd rond in de klas. Je hebt altijd van te voren dat je weet, 

‘dat groepje, daar hoef ik me geen enkele zorgen over te maken, dat gaat goed’. Daar moet ik geven 

even bij gaan staan en dus even kijken hoe goed gaat het. En je weet, er is altijd een groepje, dat heeft 

moeite met opstarten, die vinden de opdracht moeilijk om uit te voeren, heeft net aan de woordenschat 

om misschien dingen te gaan doen, maar ja, starten daar heel slecht mee op. Die zal je dus dat extra 

zetje moeten geven en dat doe je eerst door de stimulans in het Frans. Maar als dat nou echt niet lukt, 

dan ga je via een soort ‘moddeling’ voor te doen, van ‘wat is de bedoeling?’, ‘kijk, zo werkt het’, ‘we 

doen het twee à drie keer samen en dan de vierde keer moet je proberen om het zelf te doen’. 

Alyssa: Ja en dat is dus met tekstbegrip. En stel nou, ze begrijpen het echt niet, wat voor manieren kun 

je dan gebruiken om de boodschap alsnog over te brengen? 

Docent B: Ja, dat is consequent blijven herhalen via een vast stappenplan. Vooral als het over 

tekstbegrip gaat, dat je echt volgens vaste lijnen, vaste stappen, met die leerling de stappen weer 

doorloopt hoe ze tot een antwoord kunnen komen. En dat je aan de hand van die stappen probeert te 

checken ‘Waar loopt nu iemand vast? Waar gaat het mis?’ 

Alyssa: Oké en als ze het helemaal niet begrijpen, wat zou je dan kunnen doen? 

Docent B: Je bedoelt qua tekst of eh..? 

Alyssa: Nou, gewoon, wanneer je in het Frans, zeg maar spreekt, en je hebt het op meerdere manier 

geprobeerd uit te leggen. 

Docent B: Ja, dan neem ik toch de noodlijn naar het Nederlands, omdat ik vind dat de leerling wel 

betrokken móet blijven bij de les die je op dat moment uitvoert. En als ik het echt op meerdere 

manieren heb geprobeerd en de leerling begrijpt het echt niet, dan vind ik dat ik in het Nederlands 

duidelijk moet maken van ‘Dit heb ik net in het Nederlands tegen je verteld, welke woorden heb je wel 

meegepikt? Waar loopt het vast?’ en dan ga ik in het Nederlands verder. 

Alyssa: Goed. Nou, dan hebben we nu als allerlaatste vraag: Wat zou jij als docent kunnen doen om 

het doeltaal als voertaalgebruik in je lessen te stimuleren?  

Docent B: Ik denk dat we echt binnen de sectie spreekvaardigheid in het vakwerkplan duidelijk naar 

voren moeten laten komen. Het lesmateriaal dat wij nu gebruiken, daarin zit wel spreekvaardigheid 

maar in verhouding tot leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en grammatica, dan is dat een kleiner 

onderdeel waar je best, op een andere manier, vooral communicatief mee om kan gaan. Gewoon ‘ik ga 

naar de supermarkt en ik wil…’. Of ‘ik wil een hotelkamer reserveren en dat doe ik zo…’. Echt die 

concrete taalhandelingen centraal stellen, ook in een deel van je les. Dus in je vakwerkplan.  

Alyssa: En hoe zouden we dat als sectie dan kunnen vormgeven? Want we hebben het nu over 

bepaalde situaties, waaruit gehandeld wordt. 

Docent B: Ik denk dat het ook gewoon beoordeeld moet worden. Kijk, vaak is nu spreekvaardigheid: 

oefenen in de les. Soms krijgen ze er een cijfer voor, maar niet altijd. Dus je zult het belang van 

spreekvaardigheid, dus als je spreekvaardigheid echt belangrijk vindt als onderdeel van je vak, zal je 

dus ook moeten gaan beoordelen. Dus ja, ook zwaarder laten meetellen. 

Alyssa: Oké, nou prima. Bedankt voor het interview. 
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Interview met Docent C (27 mei 2015) 
Alyssa: Welkom, Docent C. We gaan dus een interview houden over het doeltaal-voertaalgebruik 

natuurlijk. Het eerste onderdeel dat we gaan behandelen, gaat over jouw mening bijvoorbeeld over het 

doeltaal als voertaalprincipe in het algemeen is. Wat bijvoorbeeld voordelen zijn, wat bezwaren zijn 

van het principe. En dan gaan we in het tweede gedeelte wat dieper in op de observaties die ik tijdens 

de lessen gedaan heb. En aan de hand daarvan ga ik een aantal vragen stellen. En dan uiteindelijk 

sluiten we het af en zo wordt het interview vormgegeven. Is dat duidelijk? 

Docent C: Nou, prima. Ja, duidelijk. 

Alyssa: Oké, nou goed. De eerste vraag waar we mee gaan beginnen, is: Wat zijn voor jou de 

belangrijkste kenmerken van een goede taaldocent? 

Docent C: Een goede taaldocent is voor mij iemand die enthousiast voor de klas staat, iemand die op 

een levendige manier lesgeeft. Iemand die leerlingen goed bij de les weet te betrekken. En ja, door de 

taal te gebruiken, breng je ook de taal in het lokaal. 
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Alyssa: Ja.. oké, en als je dus kijkt naar het doeltaal als voertaalprincipe, wat versta jij daar nou onder? 

Docent C: Doeltaal-voertaal is voor mij, ja het liefst alles gewoon in het Frans, en dat is iets wat we nu 

in de brugklas ook doen, met de AIM-methode. Ik vind het geweldig als ik merk dat ik een gesprekje 

bijvoorbeeld gewoon met de leerlingen over het weer kan voeren, dat die gewoon antwoord kan geven 

in het Frans. Ik merk wel dat ik het heel moeilijk vind, wat was de vraag ook alweer? 

Alyssa: Wat je er onder verstaat.. 

Docent C: Ja, de klassentaal, geef dit even aan, doe het raam dicht, zoveel mogelijk in het Frans. Dat is 

voor mij doeltaal-voertaal. Waarbij je wel eens beperkt wordt door de klas waar je mee werkt 

bijvoorbeeld.  

Alyssa: Ja.. 

Docent C: Ik denk dat als ik de hele tijd Frans praat, dat het ze tegen de borst gaat stuiten. Dat ze dan 

denken ‘Ah, daar komt zij weer met haar Frans’, dat er een gezond evenwicht in moet zijn te vinden.  

Alyssa: Kun je daar ook een voorbeeld van noemen? 

Docent C: Dat is wat we normaal met AIM doen, in de brugklas. En dan overgaan naar de tweede klas. 

En dan zijn de HAVO-leerlingen eruit gefilterd en dan blijft er een TL-klas over en ik vind dat ik dan 

te weinig Frans praat en dat vind ik dan ook heel zonde, maar toch, ze hebben wel een bepaalde basis 

meegekregen, maar ik vind dat daar te weinig Frans gesproken wordt. 

Alyssa: Oké en daar komen we zo, waarschijnlijk, ook wel weer op terug, op dat onderdeel. En wat is 

nou jouw mening? We hebben natuurlijk nu gekeken naar dat wat jij er onder verstaat, maar wat is nou 

jouw mening over het doeltaal als voertaalprincipe over het algemeen? Wat vind je ervan? 

Docent C: Ik vind het helemaal geweldig en ik vind ook dat het zo veel mogelijk gestimuleerd moet 

worden bij docenten. En ik wil dat het uiteindelijk gewoon wordt voor de leerlingen. Dat ze het niet 

meer zo gaan zien als iets bijzonders, ook al doen ze het niet bij Duits, maar dat het iets heel gewoons 

voor ze wordt. Dat is wat ik zou willen bereiken. 

Alyssa: Bij Frans? 

Docent C: Bij Frans, ja. 

Alyssa: Oké, nu hebben we een onderdeel dat bestaat, zeg maar uit, in hoeverre we gaan kijken hoe jij 

de doeltaal als voertaal in jouw lessen gebruikt, dus gewoon in het algemeen. Dat bestaat uit zeven 

domeinen. Het eerste domein is opening. Ik noem ze gewoon even op: dus begin van de les en het 

einde van de les, organisatie, ‘pak je boeken erbij’, enzovoorts. Het behandelen van de lesstof en de 

opdrachten, uitleg van de grammatica, het geven van complimenten, het geven van waarschuwingen 

en social talk, waarbij er gesprekjes worden gevoerd over koetjes en kalfjes. En dan ben ik benieuwd 

hoe jij dat per domein, zeg maar, vormgeeft. En of je daar ook voorbeelden bijvoorbeeld bij hebt, 

zodat ik een beter beeld heb bij de manier waarop jij het vorm geeft binnen je lessen.  

Docent C: Dan heb ik nog wel even een toelichting. Heb ik het over de tweede klas of over de eerste 

klas? 

Alyssa: Over je lessen in het algemeen. Je mag van mij best een afwisseling maken tussen jaar één en 

twee. 

Docent C: Oké, dat is prima. 

Alyssa: Oké, dus voor de opening. 

Docent C: In de eerste klas meteen altijd in het Frans, heel veel Frans praten, niet de hele les, dat zou 

ik wel willen, maar dat komt denk ik neer op de helft van de les ongeveer. Maar in de tweede klas TL 

beduidend minder. Ja, zelfs in de opening en in de afsluiting van de les. 

Alyssa: En hoe komt dat dan? 

Docent C: Dat heeft met het klassenmanagement te maken, met de organisatie. En dat ik mij er minder 

bewust van ben. Dat ik denk ‘Hè, even wat meer Frans praten’. Dus er is een heel groot contrast tussen 
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de eerste klas en de tweede klas. 

Alyssa: En de eerste klas van TL hebben ook de AIM-methode gehad? 

Docent C: Dit jaar niet meer. 

Alyssa: Dit jaar niet meer, oké. En qua organisatie? Dus als je zegt, ‘pak dit erbij, maak deze opdracht’ 

bijvoorbeeld. 

Docent C: Ja, in de eerste klas alles in het Frans, ook van ‘pak nu je boek, bladzijde die en die, we 

gaan nakijken’ en dat gaat allemaal in het Frans. En bij de tweede klassen gaat dit bijna uitsluitend in 

het Nederlands, denk ik. 

Alyssa: En waardoor wordt dat veroorzaakt? 

Docent C: De methode waarmee les wordt gegeven en het niveau van de leerlingen. 

Alyssa: En zou het dan niet zo kunnen zijn dat het doeltaalgebruik aangepast wordt op het niveau van 

de leerlingen, zodat het begrijpelijk wordt voor de leerlingen? Waardoor het alsnog toepasbaar wordt? 

Docent C: Dat zou kunnen, maar daarvoor is het boek op dit moment te moeilijk in de tweede. Dat 

heeft echt wel wat toelichting nodig en dat beperkt mij in het gebruik van de doeltaal.  

Alyssa: En het behandelen van de lesstof en de opdrachten? Dus je lesstof, zeg maar, en je 

opdrachten? 

Docent C: In de eerste klas in het Frans en in de tweede klas in het Nederlands. 

Alyssa: Komt er verder helemaal geen doeltaal als voertaal in voor, voor de tweede klas? 

Docent C: Nou, nee, dat zouden misschien stukjes zijn maar niet helemaal in het Frans, nee. 

Alyssa: Oké en de uitleg van de grammatica? 

Docent C: Ja, dat is iets wat ik in de eerste klas eerst in het Frans doe en daarna geef ik toch een 

toelichting in het Nederlands, dan laat ik ze ook de aantekeningen overnemen, omdat ik dat best wel 

belangrijk vind. En in de tweede klas is het helemaal in het Nederlands. 

Alyssa: Oké en de complimentjes? 

Docent C: In de eerste klas in het Frans en in de tweede klas in het Nederlands. Op een toets zal ik 

gerust wel iets in het Frans daarbij schrijven. 

Alyssa: En klassikaal bijvoorbeeld? 

Docent C: Ik denk dat ik dat in het Nederlands doe, misschien per ongeluk ook wel eens iets in het 

Frans. Dat is niet per ongeluk, maar goed.. 

Alyssa: En de waarschuwingen? 

Docent C: In de eerste klas in het Frans en in de tweede klas in het Nederlands.  

Alyssa: En zou je verder nog iets meer… want het heeft dus met organisatie te maken, als ik het goed 

begrepen heb? 

Docent C: Nou ja, het heeft en met de methode te maken, denk ik, want hoe duidelijker het voor de 

leerlingen het in de tweede klas is, hoe makkelijker je het in het Frans kunt doen. Maar het boek, dat 

vergt best wel heel veel voorbereiding, het is niet altijd meteen duidelijk voor ze. Dus wanneer ik dat 

dan in het Frans ga uitleggen, dat wordt dus gewoon niks.  

Alyssa: Oké, begrijpelijk. En dus de waarschuwingen in het Nederlands voor de tweede klassen?  

Docent C: Ja en voor de eerste klassen, geen probleem in het Frans en dat snappen ze ook prima.  

Alyssa: En de social talk? Dus praten over koetjes en kalfjes? 

Docent C: Ja, dat is voor allebei in het Nederlands. 

Alyssa: Oké, dan gaan we nu over, eigenlijk, naar wat de voordelen en de nadelen zijn van het doeltaal 

als voertaalgebruik in de les. En dan nu even in het algemeen: wat zijn volgens jou nou echt voordelen 

van het gebruik van de doeltaal als voertaal? 

Docent C: Goed, dan ga ik eerst even over naar de eerste klas, met de AIM-methode. Voordelen zijn 

gewoon dat het heel gewoon voor ze wordt en ze snappen het. Eerst vinden ze het nog vreemd, maar 
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uiteindelijk wordt het heel gewoon, en dat is het voordeel van het lesgeven in het Frans. Ze raken heel 

snel vertrouwd met de Franse taal en ze durven te praten ook, nog een heel erg pluspunt. 

Alyssa: En stel, we verplaatsen dat naar bijvoorbeeld jaar twee en we passen de lessen er zo op aan dat 

het voor de leerlingen ook vertrouwd zou raken, hoe zou je dat voor je kunnen zien? 

Docent C: Het zou kunnen, mits er een methode is, waar het gewoon veel duidelijker is, waar hele 

makkelijke instructies boven zouden staan, dan zou het inderdaad kunnen. 

Alyssa: Oké en zijn er volgens jou dan ook nog echt bezwaren wat betreft het doeltaal als 

voertaalgebruik? 

Docent C: Nee, ik zie daar geen bezwaren van. Helemaal niet, ik zou niet weten wat. 

Alyssa: Oké, nou goed. We hebben nu dus al gezien dat er in sommige domeinen heel veel Frans 

gesproken wordt en in andere domeinen minder. Zou je zelf een verklaring kunnen geven hoe het komt 

dat er bijvoorbeeld in het ene domein, als we alleen naar de tweede klassen kijken, meer Frans  

gesproken wordt dan in het andere domein? 

Docent C: Nou, in de tweede klassen spreek ik al nauwelijks Frans, dus dan is het wel moeilijk om 

daar een verklaring te geven waarom er in het ene domein wel wordt gesproken en in het andere 

domein niet. Ik probeer er wel wat Franse woordjes in te gooien, in de zin van dat wat automatisch 

gaat, maar ik kan dan geen uitspraak doen over dit domein wel en dat domein niet. 

Alyssa: En als je kijkt naar het eerste jaar? 

Docent C: Je bedoelt dat met social talk bijvoorbeeld? 

Alyssa: Ja.. 

Docent C: Dat is omdat ze nog niet de woordenschat hebben om een praatje te maken over dingen dat 

ze buiten de les om bezig houdt. 

Alyssa: Ja.. 

Docent C: Dus dat heeft met de woordenschat te maken. Het zou misschien wel lukken en soms zeg 

ik, ‘dat kun je natuurlijk ook in het Frans zeggen’, en dan zeggen ze ‘oja’, dus dan moet je ze er even 

op wijzen natuurlijk. 

Alyssa: Oké, nou goed. Dit was het eerste gedeelte, nu gaan we over naar het tweede gedeelte. Dat 

gaat dus over, aan de hand van de lesobservaties die ik waargenomen heb, ga ik een aantal gerichte 

vragen stellen. En de eerste vraag gaat over het vaker voorkomen van de doeltaal als voertaal. In dit 

gedeelte gaat het dus alleen om jaar twee. Want in jaar één, daar ben ik natuurlijk niet bij geweest. 

Docent C: Nee.. 

Alyssa: Nou, in bepaalde domeinen zou het doeltaal als voertaalgebruik vaker voor kunnen komen, 

zoals het behandelen van de lesstof / de opdrachten, de grammatica en de complimenten. En wat zijn 

volgens jou de redenen daarvoor of hoe zou je het kunnen verklaren dat je tijdens het behandelen van 

de lesstof of de opdrachten meer Frans spreekt dan dat je bijvoorbeeld doet tijdens social talk en de 

opening of de afsluiting van de les? 

Docent C: Daaruit maak ik op dat ik wanneer ik de oefeningen behandel dus meer Frans spreek dan 

tijdens… 

Alyssa: Ja.. 

Docent C: Ja, dat is dus zo? 

Alyssa: Ja.. 

Docent C: Jeetje, dat vind ik best wel lastig. Ik denk omdat ik dan al Frans voor me neus heb, aan de 

hand van het boek, dat ik dan Frans ga praten. Dat zal wel met gewoontes te maken hebben, denk ik. 

Alyssa: En als je nou kijkt naar bijvoorbeeld de grammatica-uitleg? 

Docent C: Dat zou veel te lastig voor ze zijn in de tweede, om dat in het Frans te doen. 

Alyssa: Ja, want er worden wel stukjes in het Frans behandeld, want er worden voorbeelden gegeven, 
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dus dat houdt in dat er wel doeltaal als voertaal gebruikt wordt. 

Docent C: Ja, dat klopt ja, het komt wel aan bod, maar dan op zo’n manier dat het begrijpelijk voor ze 

is. 

Alyssa: En de complimentjes? 

Docent C: Die geef ik op papier in het Frans maar zo in de les geef ik die niet in het Frans, volgens 

mij. 

Alyssa: Soms worden ze ook in het Frans gegeven, wat waarschijnlijk een soort automatisme is 

geworden. 

Docent C: Ja.. 

Alyssa: Er wordt in sommige domeinen ook minder Frans gesproken. Bijvoorbeeld in de opening, de 

afsluiting, de organisatie, waarschuwingen en social talk. En hoe zou je het nou kunnen verklaren dat 

er bijvoorbeeld in de opening of in de afsluiting minder Frans gesproken wordt? 

Docent C: Dat vind ik alleen maar jammer, want dat zou ik makkelijk in het Frans kunnen doen.  

Alyssa: En hoe zou je dat voor je zien dan? Hoe zou je dat vormgeven? 

Docent C: Nou, door gewoon te zeggen dat ze moeten gaan zitten in het Frans, of ‘hallo’, enzovoorts. 

Maar misschien telt het ook mee dat het mijn mentorklas is en dat ze ook gauw met andere dingen bij 

me komen in plaats van… Dat is soms best wel lastig om dat gescheiden te houden van Frans en 

mentorklas. Ik denk dat het daar mee te maken heeft; ik vind het moeilijk om daar zo op te 

antwoorden. 

Alyssa: Oké en bijvoorbeeld voor de afsluiting? 

Docent C: Voor de afsluiting, dat zou ook een kwestie van gewenning zijn, want dat kan ik makkelijk 

in het Frans doen, maar dat doe ik volgens mij in het Nederlands. 

Alyssa: En hoe zou je dat dan voor je kunnen zien? Heb je voorbeelden? 

Docent C: Doordat je bijvoorbeeld in het Frans zegt ‘jongens, we hebben nog één minuut, doe je boek 

dicht en blijf zitten tot de bel gaat’ en dat snappen ze.  

Alyssa: Ja. En voor de social talk? 

Docent C: Dat is niet te doen in het Frans, dat niveau hebben ze niet, nee.. En misschien omdat het ook 

mentorleerlingen zijn, dan gaat het toch ook weer over dingen waarvan ze de woorden niet beheersen. 

Dus dat gaat ‘m niet woorden. 

Alyssa: En waarschuwingen en organisatie? Want die lopen eigenlijk een beetje door elkaar heen? 

Wanneer het om opmerkingen als ‘pak je boek erbij’ gaat? 

Docent C: Dat zou ook makkelijk in het Frans kunnen, maar op de één of andere manier raak je dat 

een beetje kwijt aan het begin van het jaar en dat is heel zonde. Dat zou wel voor mijzelf iets zijn, dat 

soort dingen moet je weer op terug kunnen grijpen.  

Alyssa: Ja en terug kunnen grijpen waarop doen? 

Docent C: In een nieuw schooljaar, van ‘dat ga ik allemaal weer in het Frans doen’. 

Alyssa: Hoe zie je dat voor je? 

Docent C: Bijvoorbeeld de opening van de les, de afsluiting van de les, altijd in het Frans. En dat ze 

daar ook aan wennen en dat ze dat niet raar vinden. 

Alyssa: Oké, heel goed. Dan komen we nu aan bij het laatste gedeelte en dat gaat eigenlijk over, want 

we hebben het al een paar keer gehad over die verschillende niveaus, het feit dat het doeltaal als 

voertaalgebruik daar natuurlijk op wordt aangepast. En hoe maak jij als docent gebruik van het 

verschil in niveau per klas? Zie je dat terug in je doeltaal als voertaalgebruik? 

Docent C: In de huidige HAVO/VWO AIM-klas zie ik dat sommige kinderen al verrassend goed 

Frans kunnen spreken, zelf de kinderen, ik neem even een jongen als voorbeeld, die zich niet 

voorbereid op toetsen, maar hij praat wel in volle zinnen Frans tegen me. Ik vind dat helemaal 
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geweldig. En dan zie ik wat een effect dat heeft. Ze verstaan het en ze kunnen gewoon dingen 

terugzeggen en dat vind ik heel erg stimulerend.  

Alyssa: En hoe komt dat dan dat ze dat daar wel kunnen? 

Docent C: Omdat ik denk dat ze daar toch wat taliger zijn en dat het niveau toch wat hoger ligt en dat 

zij het toch wat sneller oppikken en weer kunnen produceren. Dat vermoed ik. 

Alyssa: Want TL heeft natuurlijk ook AIM gehad en pas je je niveau daar dan ook op aan? 

Docent C: Ja, dan herhaal ik meer en dan toch weer dingetjes opnieuw doen. En je merkt dat ik met 

HAVO/VWO sneller door de stof heen ga dan met de voormalige TL-klassen.  

Alyssa: En als je dus kijkt naar de 2TL-klas? 

Docent C: Ja, ze zullen nog wel een basis hebben van vorig jaar, dat kan niet missen, dat is prima. Dus 

een heleboel luistervaardigheid zit allemaal nog in hun hoofd, dus ook het herkennen van woorden die 

ze al gehad hebben, als er ook een woord weer terugkomt, dan weten ze ook meteen weer wat het nou 

was. Ik merk heel erg dat dat is blijven hangen. 

Alyssa: Oké en we hebben het, ik weet het niet helemaal zeker meer of we het er over gehad hebben, 

het Franse tekstbegrip, dat zal voor de ene leerling hoger liggen dan voor de andere leerling. En hoe ga 

je daarmee om? Want als je gebruik maakt van de doeltaal als voertaal, dan maak je natuurlijk gebruik 

van het Franse tekstbegrip en hoe houdt je daar rekening mee? Met bijvoorbeeld vocabulaire 

enzovoorts? 

Docent C: Bedoel je dan met de AIM-klassen of met de tweede klassen? 

Alyssa: Met beiden. 

Docent C: Even denken, met tekstbegrip. Het enige wat ik me zo voor de geest kan halen, is dat ze met 

tekstbegrip vragen moeten beantwoorden, dus ze krijgen een vraag en dan moeten ze in een volzin 

antwoorden. Dus ze moeten wel begrijpen wat er in de vraag staat. En we hebben in het eerste jaar ook 

een toets, waarbij zij een heel ander verhaal krijgen dan dat we behandelen, wel met dezelfde 

vocabulaire, en ook daar moeten ze vragen over beantwoorden. Maar of daar nou echt verschil in zit, 

in die klas zelf, dat doen we niet. Eén verhaal en dan dezelfde soort vragen. Op een niveau dat ze 

zouden moeten kunnen. En in de tweede klas krijgen ze ook op een bepaald niveau, daar doen we op 

dit moment weinig mee, maar dan zullen we ook niet twee dezelfde soort teksten aanbieden 

bijvoorbeeld.  

Alyssa: Oké en wanneer je dus in het Frans spreekt, hoe ga je dan om met de begrijpelijkheid?  

Docent C: Ik ben heel erg van de gebaren. Dus ik zal het ze duidelijk maken. Nou ja, tot op zekere 

hoogte  natuurlijk.  

Alyssa: En op wat voor manier? Kun je voorbeelden geven?  

Docent C: Nou, door te wijzen, door gezichtsuitdrukkingen. Daar ben ik heel erg van, geloof ik. 

Alyssa: Oké en wat als ze het dus nog steeds niet begrijpen, wat doe je dan? 

Docent C: Dan fluister ik het heel snel in het Nederlands (lacht). 

Alyssa: Oké.. 

Docent C: Want wat ik al zeg, er zijn grenzen natuurlijk. 

Alyssa: Oké. Nou, dat was het grootste gedeelte van het interview. En nu heb ik als allerlaatste vraag 

nog: Wat jij als docent zou kunnen doen om het doeltaal als voertaalgebruik en dan voornamelijk in de 

tweede klas.. Omdat dat duidelijk is: in de eerste klas wordt dat heel veel gebruikt. Maar wat zou jij 

nou als docent kunnen doen om dat meer naar voren te laten komen in de lessen? 

Docent C: Door aan het begin van het schooljaar altijd weer te bedenken ‘dat doe ik in het Frans, dat 

doe ik in het Frans en dat doe ik in het Frans, dat moet in het Nederlands’ en dan jezelf daar ook 

consequent aan te houden. En zoals ik al zei, soms zijn er ook andere zaken die er spelen in een klas, 

waardoor je het soms eventjes op moet heffen dan. Maar daar zou ik ook veel strakker in moeten zijn, 
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veel duidelijker. 

Alyssa: Oké en wat zou je dan in het Frans willen doen? 

Docent C: Nou, de opening, de afsluiting, de instructies van wat ze in het Frans moeten doen. Dat zou 

prima in het Frans kunnen. 

Alyssa: En hoe zou je dat dan kunnen motiveren, dat zij dan ook zelf in het Frans spreken? 

Docent C: Ja, dat is altijd iets dat lastiger is. Want in de eerste klas moet het en in de tweede klas mag 

het, zeg maar. En dan heb je dus ook, omdat die vrijheid er is om in het Nederlands te praten, dat je ze 

dus bijna niet in het Frans aan het praten krijgt. Ja, of je zou met iets van een beloningsysteem moeten 

werken.  

Alyssa: Beloningsysteem? 

Docent C: Ja, dat als je iets in het Frans zegt, dat je dan een plusje krijgt, op die manier zou je dat 

kunnen vormgeven. Maar in de praktijk werkt dat lastig. En moeten werkt beter dan mogen. 

Alyssa: Ja, dat is zeker waar. En nu hebben we het er alleen over als docent zijnde, maar wat zouden 

jullie als sectie kunnen doen om het doeltaal als voertaalgebruik te stimuleren? 

Docent C: Strakke afspraken met elkaar, bespreken welke momenten je in het Frans zou doen, zodat je 

ook, wanneer ze bij een andere docent komen, ook gewend zijn aan het Frans. En dat ze dan niet 

denken van ‘hé, die spreekt de hele tijd in het Frans en die andere mevrouw deed dat nooit, 

bijvoorbeeld’. Dus afspraken erover maken op welke momenten je Frans praat. Ja, dat zou ook nog 

kunnen, dat je bijvoorbeeld klassentaal behandeld aan het begin van het jaar. Dat hebben we ook ooit 

wel eens gedaan hoor, maar dat zou goed zijn om dat weer eens even op de agenda te zetten.  

Alyssa: Oké, dus als korte samenvatting: voor jezelf dus duidelijk wanneer je wat gaat doen en als 

sectie betere en duidelijkere afspraken om een duidelijker beeld te krijgen van wanneer de doeltaal als 

voertaal gebruikt wordt. Zodat het voor de leerlingen ook niet onduidelijk wordt. 

Docent C: Ja, zodat het een gewoonte wordt voor de leerlingen. En dat ze het gewend zijn en dat is alleen 

maar goed. 

Alyssa: Oké, nou dan wil ik je bij dezen bedanken voor het interview en sluiten we het hierbij af.  

 

Interview met Docent D (26 mei 2015) 
 

Alyssa: Welkom, docent D. Nou, goed. Het interview is eigenlijk in twee delen opgebouwd. Het gaat 

natuurlijk over doeltaal-voertaal, waarbij ik ook geobserveerd heb tijdens de lessen. Het eerste 

gedeelte gaat over het doeltaal als voertaalprincipe in het algemeen, wat is je mening daarover en hoe 

kijk je er tegenaan. En hoe gebruik je het principe binnen je lessen. En dan is het tweede gedeelte 

gebaseerd op dat wat ik gezien heb tijdens de lessen en dan gaan we er iets dieper op in. Dat houdt dus 

in hoe het zou kunnen komen dat het ene domein vaker gebruikt wordt dan het andere domein, maar 

dat ga ik zo verder uitleggen en dan kunnen we zien hoe het wordt vormgegeven. Goed, nou de eerste 

vraag is: Wat zijn voor jou de belangrijkste kenmerken van een goede taaldocent? 

Docent D: Nou ja, de belangrijkste kenmerken van een goede taaldocent, dat is eh ja, nou ja, ik vind 

dus dat je de taal over kunt brengen op je klas. En ja, of dat nou Franstalig is en ik denk dat of dat 

doeltaal-voertaal daaraan meewerkt, maar eh.. 

Alyssa: Op wat voor manier dan bijvoorbeeld? 

Docent D: Nou ja, dat je het hebt over films bijvoorbeeld, want die kijken ze niet in het Frans dus ik 

bedoel ze moeten het toch op een andere horen, hè.. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: Dus dat horen ze dan bij jou in de klas, dus ik denk dat dat dan wel duidelijk is maar voor 

de rest, ja we hebben natuurlijk dat gedoe gehad dat ze bij je komen kijken in de klas en ik heb nog 
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niks gehoord over hoe het was hoor, maar dan krijg je toch alweer gauw dat de ‘oudere docenten’ die 

geven heel traditioneel les.  

Alyssa: En wat versta je daar onder, traditioneel? 

Docent D: Ja, traditioneel, ja.. Traditioneel is gewoon dat je dus heel veel samen doet. 

Alyssa: Klassikaal? 

Docent D: Ja, klassikaal. Ik denk dat ze dat bedoelen. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: En eh dan denk ik van ja, ik weet niet hoe jullie dat op de opleiding leren, maar dan denk ik 

van ja, ik denk als ik aan mijn collega’s denk dat iedereen dat redelijk klassikaal doet. 

Alyssa: Het gebruik van doeltaal-vertaal klassikaal? 

Docent D: Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat iedereen dat allemaal doet hoor, dat doeltaal-voertaal. 

Maar dat weet ik niet. Maar het gaat er natuurlijk ook weer heel snel uit hè, ja.. En ik denk dat dat ook 

een beetje bij ons gebeurd is en zeker zoals ik nu, geen eerste klas heb, dat je dan doeltaal-voertaal, 

kijk dat is dan natuurlijk makkelijk te doen he, maar hier met uitleg van grammatica en zo, ja dan ben 

je al heel snel, ja, in het Nederlands bezig.  

Alyssa: Ja.. En als je nou kijkt, zeg maar, naar doeltaal als voertaal, wat versta je daar nu onder? Onder 

het principe? 

Docent D: Nou, dat ik waar het mogelijk is, in het Frans spreek. Maar het is niet altijd mogelijk. Want 

nogmaals, je ziet al gauw aan de gezichten of ze het kunnen volgen. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: Als je geen respons krijgt, nou ja, dan moet je dus blijkbaar vertalen of wat wel zinvol is, is 

dat je, als je Franse zinnetjes hebt gedaan, dat je het dan ietsje in het Nederlands een tipje van de sluier 

oplicht. Want ja, Frans is natuurlijk heel snel moeilijk en je moet natuurlijk ook weer opletten dat ze 

niet de draad kwijtraken en dat je dus hen bijpraat. Dat denk ik. 

Alyssa: En onder doeltaal-voertaal, versta je dus alleen het feit dat jij Frans spreekt? 

Docent D: Nee, zij natuurlijk ook. 

Alyssa: En op wat manier moet ik dat dan voor me zien? 

Docent D: Nou ja, goed. Dat als ik iets vraag, dan kunnen zij in het Frans antwoorden. 

Alyssa: Over allerlei verschillende onderwerpen? 

Docent D: En ze kunnen ook, wat we in de eerste klas deden, dat als je naar het toilet moet, vraag het 

in het Frans maar ja dat is dus iets wat inderdaad heel snel uitgaat. Dat als iemand vraagt, mag ik even 

naar het toilet, dan moet je dus weer omdraaien van oh ja, en dan heb je al ja of nee gezegd. En dan 

denk je, ja, dat weet je, dus ja je moet, zoals bij AIM dan zit je echt zelf ook in die Franse sfeer, maar 

je bent er heel snel weer uit. 

Alyssa: Ja.. dus het is vooral het koppelen wat het lastig kan maken? 

Docent D: Ja.. ik weet niet of anderen dat ook hebben, maar dat vind ik. 

Alyssa: Oké. En wat is nu, we hebben nu gezien wat je verstaat onder het doeltaal als voertaal-

principe, en wat is nu je eigen mening? Over het principe? Over het gebruik ervan?  

Docent D: Mijn eigen mening? 

Alyssa: Ja, als je gewoon kijkt naar het doeltaal als voertaal-principe. 

Docent D: Hoe bedoel je dat? 

Alyssa: Nou, hoe je er tegenaan kijkt. Ja, je weet dat het principe bestaat en ze gebruiken het, maar hoe 

kijk je er zelf tegen aan? 

Docent D: Nou, zoals ik al zeg. Ik vind het wel positief. Ik vind het voor eigenlijk iedereen vind ik het 

lastig om het te hanteren. 

Alyssa: En waar ligt dat dan aan? 
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Docent D: Nou, dat weet ik dus niet. Omdat je heel snel het idee hebt dat ze het niet snappen. Zeker 

grammatica in de onderbouw. Ook wel in de bovenbouw is het lastig. Om in het Frans te doen. 

Alyssa: Ja.. oké. Nou, tijdens de lesobservaties heb ik gekeken naar een aantal domeinen. Dat zijn er 

zeven in totaal. Ik heb dus domein ‘opening’ / ‘afsluiting’ en dus gekeken of er gesproken wordt in de 

‘opening’ of in de ‘afsluiting’. Tijdens ‘organisatie’, dus bijvoorbeeld ‘pak jullie boeken’ of dat in het 

Frans gedaan wordt. Hoe de stof en de opdrachten behandeld worden. Of de grammatica-uitleg 

bijvoorbeeld in het Nederlands gedaan wordt of in het Frans. En de complimenten, of die gegeven 

worden in bijvoorbeeld het Frans. En ook de waarschuwingen en ook de social talk. Dat houdt in of er 

gesproken wordt over koetjes en kalfjes in het Frans. En nu ben ik eigenlijk benieuwd in hoeverre je 

de doeltaal als voertaal gebruikt per domein. Dus voor de ‘opening’. Dus of je kunt zeggen of je het in 

de opening / afsluiting gebruikt. 

Docent D: Nou, in de opening wel. Ik begin altijd met ‘vous avez appris, etcetera’. In de opening wel 

maar ik denk in de afsluiting, dat het nog wel eens, ja dat weet ik eigenlijk niet.  

Alyssa: En hoe zou je dat kunnen verklaren?  

Docent D: Les devoirs, ja.. 

Alyssa : En hoe zou je dat kunnen verklaren? Dat het in de opening wel gebeurt maar in de afsluiting 

misschien niet? 

Docent D: Nou, ik denk toch dat het een kwestie van tijd is. Dat je, ja, dat je je misschien toch een 

beetje verkeken hebt op.. maar wat ook vaak gebeurt, is dat ik het even zeg en dat ze, nou, laat ik het 

zo zeggen, dat, zodra ze aan de uitwerking beginnen, dat ik zeg dit is onderdeel van het huiswerk, ze 

weten natuurlijk feilloos wat ze moeten leren, want het is altijd ‘blablabla’ dus dan zeg ik van nou, het 

is in Magister. Ja.. Dat heeft eigenlijk voor het einde ook een verklaring, dat dat Magister is. Dat denk 

ik. 

Alyssa: Dus Magister en dat het vaak al duidelijk van te voren is? 

Docent D: Ja, dat denk ik, ja.  

Alyssa: En qua ‘organisatie’? Dus tijdens de lessen, met het bespreken van de opdrachten, als je 

opdrachten uitlegt of de opdrachten uitdeelt. 

Docent D: Nou ja, die zijn natuurlijk al in het boek in het Frans, hè. Dat scheelt ook wel. 

Alyssa: Ja, maar sommigen kunnen dan alsnog de opdrachten in het Nederlands behandelen. 

Docent D: Nou ja, kijk, ik merk wel dat ze heel veel moeite hebben met het begrijpen van de 

opdrachten en wat ze moeten doen. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: Toch, soms… 

Alyssa: En hoe ga je daarmee om dan? 

Docent D: Nou ja, dan leg ik het gewoon uit in het Nederlands. Want ik bedoel, dat heeft geen enkele 

zin om ze daar dan mee te confronteren. Ik bedoel, als je het in de les uitlegt, en ze moeten het thuis 

maken, dan moeten ze toch weer in het Frans lezen wat ze ook alweer moeten doen. Dus ik bedoel, ik 

vind het op zich niet zo’n probleem om het één keer in het Nederlands uit te leggen, dat iedereen snapt 

wat ze moeten doen. Voor sommigen zal dat wel nodig zijn en anderen snappen dat al, ik bedoel ja, 

dan denk ik ook dat ze niet zo goed luisteren. Dat maakt dan ook niet uit. 

Alyssa: Nee.. 

Docent D: Dat is dan ook gewoon op maat lesgeven (lacht). 

Alyssa: Ja, precies.. Dus dat de één het wel aankan en de ander niet? 

Docent D: Ja, uitleg voor diegenen die er moeite mee hebben, ja dat denk ik wel. Dat is wel handig. 

Alyssa: Dus een soort korte samenvatting, ook in het Nederlands? 

Docent D: Ja.. 
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Alyssa: En het behandelen van de lesstof en de opdrachten? Gebruik je daarbij vaak de doeltaal als 

voertaal? 

Docent D: Ja, nou ja, kijk, het nakijken van de opdrachten is natuurlijk bijna altijd wel in het Frans, 

want ze moeten in het Frans antwoorden, dus het nakijken, ja.. Dus het behandelen van de opdrachten, 

ja, dat denk ik wel, dat is in het Frans. En wat zei je nog meer? 

Alyssa: De lesstof. 

Docent D: Nou ja, dat hangt ervan af wat voor lesstof het is natuurlijk. Als het wat meer grammatica 

is. 

Alyssa: Ja, ook bijvoorbeeld tekstjes. 

Docent D: Tekstjes zijn Frans natuurlijk. 

Alyssa: En hoe behandel je die teksten dan? 

Docent D: Die behandel ik dan ook in het Frans. Dat is in het Frans, behalve als het iets is wat ze 

moeten weten, dan moet je het vertalen. Dat is logisch, maar goed dat lijkt mij ook duidelijk. Je moet 

toch overal de Nederlandse betekenis van weten. Want het examen, dat is ook lezen en weten wat er in 

het Nederlands staat. Dus ik bedoel, ik denk dat dat gewoon niet anders kan. 

Alyssa: Ja.. Oké, en de uitleg van de grammatica? Daar hebben we het al een beetje over gehad. 

Docent D: Die is in het Nederlands. Maar kijk, wat wel zo is, als je het over het bijwoord hebt, dan 

kan je wel zeggen ‘adverbe’, dus ik bedoel, zeker in de bovenbouw, is het goed om dat wel te 

omschrijven, wat dat dan in het Frans is.  

Alyssa: En wat bedoel je daar precies mee? 

Docent D: Voorbeelden bijvoorbeeld. Verschillende onderwerpen maar ook voorbeelden natuurlijk. 

En dat komt er natuurlijk wel in voor, want ook de voorbeelden die in ‘on a besoin de’ staan, zijn 

natuurlijk in het Frans.  

Alyssa: Hmmhmm.. 

Docent D: Dus ik bedoel, die komen er wel in voor, ja. 

Alyssa: Oké en complimentjes?  

Docent: Ja, daar moet ik over nadenken, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik denk het wel. Ik probeer het 

wel maar of dat altijd zo is, dat weet ik niet. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: Ja, fantastique, très bien, ja, ik denk het. Gedeeltelijk, ik zal het niet zeggen altijd. Maar dat 

weet ik niet, dat heb jij gehoord.  

Alyssa: Ja, op het moment van het bespreken van een opdracht, bijvoorbeeld met de lichaamsdelen, 

dan worden er ook hele zinnen gebruikt. Dus het wordt wel degelijk gedaan. Hangt dit ook van de 

situatie af? 

Docent D: Ja, dat denk ik wel. Maar nogmaals, dat zou niet honderd procent zijn.  Dat denk ik niet, 

nee. 

Alyssa: En de waarschuwingen? 

Docent D: Nou, die zullen wel in het Nederlands zijn, denk ik. 

Alyssa: Ja? 

Docent D: Ja.. 

Alyssa: En hoe komt het dat dat dan niet in het Frans is? 

Docent D: Nou, dat weet ik niet. Omdat ik denk, dan ga ik voor de makkelijke versie. (lacht) 

Ze moeten het ook wel begrijpen dan. 

Alyssa: Dus de begrijpelijkheid speelt ook een rol? 

Docent D: Ja, zeker. Ja. 

Alyssa: Oké en de social talk? Dat houdt in het praten met leerlingen, bijvoorbeeld wanneer je 
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rondloopt in de klas. Of je de leerlingen in het Frans aanspreekt. Of juist niet. 

Docent D: Nou, dat zal ook van de situatie afhangen. Dat zal niet altijd zo zijn. Kijk, dat hangt ook 

weer van de vraag af natuurlijk, hè. Is het een redelijk voor de klas moeilijk uit te leggen onderwerp 

waar een vraag over is? Dan ga je denk ik al snel op het Nederlands over. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: Kijk, als ze iets vragen, dan willen ze iets weten en snappen wat ik zeg, dus dan denk ik 

van, dat zal niet in het Frans zijn. Of kijk, als het makkelijk is dan, of in het boek staat of een vraag uit 

het boek. Het zal een beetje 30 Frans, 70 niet-Frans zijn. Maar dat zeg ik, dat hangt ook een beetje van 

het soort vraag af. 

Alyssa: Ja.. Goed, nou dan gaan we over op de volgende vraag. En dat is de volgende vraag: Wat zijn 

de redenen dat je de doeltaal in bepaalde domeinen meer of minder gebruikt dan in andere domeinen?  

Docent: Kijk, op het moment dat er echt iets moet worden begrepen, dan denk ik dat, zoals bij die 

waarschuwingen en zoals bij die vragen, dan ga je eerder op het Nederlands over. Op het moment dat 

het, eh ja, ook bij het onderwerp past, dan is het natuurlijk heel goed, en dan kun je heel makkelijk dat 

Frans gebruiken. Kijk, we hadden vandaag in die tweede klas ‘aujourd’hui’ en ‘demain’, en zo, dus ja, 

dat is natuurlijk prachtig te zeggen met data en ‘la semaine prochaine’, dan hadden ze een ‘interro’ dus 

dat gaat dan heel mooi. ‘La semaine prochaine, c’est le 2 juin’. Dat past dan in het grammatica-geheel. 

Alyssa: Begrijp ik goed dat het dan binnen het geheel van de hele les past? 

Docent D: Ja, in de uitleg, zeg maar. Maar het was onderdeel van de grammatica, zeg maar. Van de 

‘on a besoin de’, laat ik het zo zeggen.  

Alyssa: Oké en zou je misschien ook een voorbeeld kunnen geven van hoe je dat doet? Stel je hebt een 

les, hoe geef je dat doeltaal als voertaal-principe vorm? Op wat voor manier? 

Docent D: Nou ja, dat is en hele lastige vraag. Nou ja, kijk, dat hangt ook een beetje af van waar je op 

dat moment mee bezig bent en dan. Ja, hoe geef je dat vorm? Ja, je gebeurt het gewoon in zinnen te 

gebruiken, en zo. Net zoals ik zeg ‘Aujourd’hui, c’est le 26 mai’, ‘Demain, c’est le 27 mai’. Zo, dat 

idee. Maar ja, dat komt ook wel eens gewoon in je op hè, dat je denkt, nou dat ga ik nu eens op die 

manier doen of eh ja, dat hangt ook een beetje van de input af van de leerlingen. Waar gaat het over? 

Ik bedoel, je weet nooit van te voren wat er komt.. 

Alyssa: Nee.. 

Docent D: Als je zegt, geef eens een lichaamsdeel en ze geven een lichaamsdeel waar je nou net niet 

op gerekend had of zo, dan zal je het, hè, ja, dat soort dingen kun je niet voorbereiden.  

Alyssa: Dus het hangt ook van de situatie af? 

Docent D: Ja, het hangt ervan af wat er komt en wat er gebeurt of eh ja. Ik bedoel, wat kan ik als 

voorbeeld geven? Nou, niet zo snel iets wat me nu te binnen schiet. Maar ik bedoel ja, soms is er iets, 

een reactie ergens over of er gebeurt iets of er is iets gebeurd, of wat dan ook. Dan ga je daar op in. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: Maar ja, dat heb je niet van te voren al bedacht. 

Alyssa: Nee.. Ga je dan ook in op het Frans? 

Docent D: Ja, dat kan ja.  

Alyssa: Dus dat er een soort switch wordt gemaakt? 

Docent D: Hoe bedoel je?  

Alyssa: Nou, dat er een switch gemaakt wordt naar het Frans en dat je daar dan op in gaat? 

Docent D: Ja, dat kan. Dat kan met woorden die ze kennen en met wat je uit kan leggen, maar ik 

bedoel, je moet er natuurlijk toch voor zorgen dat ze het begrijpen. Dus het moet wel iets zijn waarvan 

je denkt dat ze het aankunnen. 

Alyssa: Ja.. 
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Docent D: Als het, ik bedoel, het hangt ook af van datgene wat er geweest is, als het iets ernstigs is, 

dan ga je dat niet doen. 

Alyssa: Nee.. 

Docent D: Nee, dan zijn ze er zo beroerd van of weet ik veel wat. 

Alyssa: Oké en nou als je dus kijkt naar de doeltaal als voertaal, wat zijn voor jou nou echt de 

voordelen wanneer je het in de les gebruikt? 

Docent D: Nou, dat is dus spreekvaardigheid zelf en luisteren. En luistervaardigheid dus voor de 

leerlingen, luistervaardigheid. Dat pas je toe. En ik denk, kijk je hebt natuurlijk lezen en eh… 

Alyssa: Schrijven? 

Docent D: Schrijven. En ja, dat staat daar een beetje buiten. En ik denk dat spreken en luisteren, dat 

daar de winst te behalen valt. 

Alyssa: Ja.. Dus op dat gebied dat het niveau ook omhoog gaat? 

Docent D: Ja, dat denk ik wel.  

Alyssa: En heb je verder nog voordelen, zeg maar, met betrekking tot de leerlingen? 

Docent D: Nou ja, spreekvaardigheid, dat passen ze ook samen toe natuurlijk. 

Alyssa: En op wat voor manier dan? 

Docent D: Nou ja, gesprekjes met elkaar. 

Alyssa: En wat is je rol als docent daarin? 

Docent D: Nou ja, er zitten natuurlijk ook opdrachten, alhoewel, dat zijn natuurlijk niet de super 

opdrachten in ‘Pourquoi Pas’ maar er zitten natuurlijk spreekvaardigheidsopdrachten in, die moeten ze 

dan doen met elkaar Ja, goh, en dan zijn ze daar natuurlijk al mee bezig geweest, dus ik bedoel.. Geef 

ik input? Ja, eigenlijk wel.. Dus ja, dat hoeft natuurlijk niet voor die tijd geweest te zijn, dat kan ook 

thuis al voorbereid zijn. 

Alyssa: En als je nu kijkt naar de bezwaren?. Wat zijn volgens jou nou echt nadelen van het doeltaal 

als voertaalgebruik? 

Docent D: Nou, ik zie niet zo veel nadelen.  

Alyssa: Niet? 

Docent D: Nee, want het kan alleen maar gunstig zijn. Ten eerste dat ze proberen te proberen te 

begrijpen wat jij zegt en ten tweede dat ze het horen, dat ze ondergedompeld worden in die soort 

uitspraak en ik denk dat dat alleen maar voordelen heeft.  

Alyssa: En wat als een klas er nou niet goed op reageert? 

Docent D: Ah ja, dat heb ik daarstraks al gezegd, als ze het niet begrijpen, maar goed, dat zie je snel 

genoeg. Ik bedoel, dat gebeurt ook heel vaak met Engels natuurlijk. Dat ze ervan uitgaan dat iedereen 

het wel begrijpt en dat je dan ouders krijgt die zeggen ‘mijn kind snapt er echt helemaal niks van’ en 

ja, dat is natuurlijk met Frans nog erger. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: En nee, ik bedoel, want jij zegt zijn er nadelen aan verbonden en dan denk ik, nou nee, 

maar wel in afnemen dat jij het idee hebt dat ze je niet begrijpen, maar dat hangt ook een beetje van je 

woordgebruik af. Ik bedoel, je kan het moeilijker en je kan het makkelijker doen.  

Alyssa: En pas je dit dan ook toe? 

Docent D: Nou, ik bedoel je kan in een eerste of een tweede klas veel kinderlijker of makkelijker 

praten dan in de bovenbouw. Daar kun je wel eens een lastig woord gebruiken, bij wijze van spreken. 

En wat je tegelijkertijd ook doet, van hé, dat lijkt op het Engels en ik bedoel, dat kan je allemaal 

toepassen natuurlijk. 

Alyssa: Ja.. Goed en in hoeverre verwacht je nou van een leerling dat ze zelf die doeltaal ook 

gebruiken? Want je geeft aan dat je best veel input aan die leerlingen ook geeft en in hoeverre 
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verwacht je nou dat ze er zelf ook iets mee doen? 

Docent D: Nou ja, dat is het probleem, hè. Dat is iets, dat heb ik daarstraks ook al gezegd, dat sluipt er 

gewoon in vanaf de tweede klas, dat als je niet zo’n AIM-methode hebt. Kijk, bij die AIM, daar gaat 

de grammatica automatisch, hè. Jij zegt het en dan gaat het zo, dat hoef je ook niet uit te leggen. Het 

wordt gewoon zo gezegd. Maar vanaf de tweede klas, ja dan is het door het boek, dan ga je toch meer 

die grammatica behandelen, dan kom je meer op die grammatica.  

Dat sluipt er dus gewoon een beetje in, dat je, aldus ik, misschien mijn collega’s ook, wat minder 

streng op toe ziet dat zij ook weer in het Frans reageren, omdat zij, nou ja, je bent die ligne magique 

over en je stapt in de Franse wereld en dat zouden we dus eigenlijk, dat is wel een punt van eh, waar 

we het toch nog wel eens meer met elkaar over zouden kunnen hebben, dat we toch meer dat Franse 

sfeertje moeten vasthouden, denk ik.  

Alyssa: En hoe zouden we dat kunnen doen dan, bijvoorbeeld? 

Docent D: Nou ja, gewoon, als ze het al gewend zijn in de eerste klas, gewoon verder op die manier 

gaan. 

Alyssa: Aan de hand van het boek dan? 

Docent D: Ja, dat zal wel moeten, want anders kan het niet natuurlijk. Kijk, wij hebben ervoor 

gekozen om in de tweede klas geen AIM te doen dus ja, dan heb je een boek. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: En dan moet je dus uit een boek werken, ja dat is toch een andere sfeer dan dat hele AIM 

gedoe.  

Alyssa: En het zou dus bijvoorbeeld ook zo kunnen zijn dat je iets van een soort klassentaal 

gezamenlijk opstelt, waarvan je gebruik zou kunnen maken?  

Docent D: Ja.. ja, ja ja. Dat denk ik wel, maar dat hebben ze natuurlijk wel op papier gehad, van dat als 

je naar het toilet moet, dat je je huiswerk vergeten bent of je boek of wat dan ook. En ja, dat kan 

allemaal in het Frans natuurlijk. 

Alyssa: Ja.. Maar zou het niet het prettigst zijn wanneer daar één gezamenlijke lijn in te vinden is? 

Docent D: Ja, daar hebben we al formulieren voor, dus ik bedoel ja, dat is geen probleem. 

Alyssa: Oké en op welke manier stimuleer je het doeltaal als voertaalgebruik van je leerlingen? Dus ze 

zitten in de klas en er moet ook daadwerkelijk Frans gesproken worden.. 

Docent D: Nou ja, kijk je kan op een gegeven moment, als ze  het niet doen, ook zeggen ‘en français’ 

en dan moeten ze in het Frans spreken. 

Alyssa: En dat gebeurt ook? 

Docent D: Ja, soms wel. Niet altijd. 

Alyssa: Oké en dan krijgen ze ook de kans om over te gaan op het Nederlands? Of probeer je het dan 

op andere manieren aan te pakken? 

Docent D: Ja, dan moeten ze nadenken natuurlijk van, ‘hoe moet ik dat in het Frans zeggen’ en 

meestal willen ze iets en als je dan kun je het ook wel eisen. Nou van, hè, probeer het maar. En helpen 

als het niet lukt bijvoorbeeld. 

Alyssa: En helpen op wat voor manier? 

Docent D: Nou, gewoon woordje geven. Van, weet je nog wel, dat is dat en hoe moet je dat dan in die 

zin maken, enzovoorts.  

Alyssa: Oké, mooi. Nu gaan we over naar het tweede gedeelte en dat is dus gebaseerd op de 

lesobservaties die ik gedaan heb. Ik ga beginnen met het eerste gedeelte waarin heel veel Frans 

gesproken wordt. Het kan zijn dat dit een herhaling is, maar het is voor mezelf wel fijn om op een 

rijtje te hebben hoe het nou komt dat het in dat domein wel gebruikt wordt en in dat domein minder. 

Goed, je kan hier zien, ik zal het even kort toelichten dat, in het behandelen van de lesstof, 
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grammatica-uitleg en organisatie, dus dit stuk, veel Frans gesproken wordt. Maar dat er in de afsluiting 

en in de social talk zoals we net al gezien hebben minder Frans gesproken wordt. Dus de eerste vraag 

die hier dan ook over gaat, is: Hoe zou het dus kunnen komen dat er in organisatie, behandelen lesstof 

/ opdrachten en grammatica-uitleg meer Frans gesproken wordt dan in bijvoorbeeld afsluiting en 

social talk? 

Docent D: Nou, social talk, ik denk dat het gewoon, als social talk gewoon zoiets is van, voorbeeld X, 

die is een kleindochter van X en X uit X, die in de vliegtuigramp zijn omgekomen, die zijn nu naar X 

geweest met het gezin en kijk, om dat nu, ja social talk, ja dat moet ik ook een beetje luchtig houden.  

Alyssa: Maar buiten dat, hoe zou je dat bijvoorbeeld wel kunnen doen? 

Docent D: Nou, weet ik niet. Ik weet niet, ik denk dat 100% ook niet kan.. 

Alyssa: Nee, maar dat is natuurlijk ook niet realistisch.  

Docent D: Nee, ik vind social talk, ja gewoon even gezellig.  

Alyssa: En doe je dat dan, tijdens de lessen? 

Docent D: Nou, dat kan, maar goed, dat doe ik meestal niet in het Frans, nee. En bovenbouw 

natuurlijk wel, kijk social talk kan in de bovenbouw natuurlijk heel goed in het Frans. Maar in de 

onderbouw, dan denk ik, ja dat is ook een moment van ontspanning dan. Dan mag het ook wel leuk 

zijn. En in het Nederlands is het leuk.  

Alyssa: En als je nou kijkt naar organisatie / behandelen lesstof / grammatica-uitleg, relatief gezien 

komt dat heel vaak voor. En als je nou kijkt naar je eigen lessen, hoe zou het nou kunnen komen dat, 

in vergelijking met bijvoorbeeld social talk en afsluiting, daar wel veel Frans gesproken wordt in de 

doeltaal? 

Docent D: Nou ja, goed, de afsluiting is natuurlijk aan het einde, dan word je zelf ook moe, of ja, moe, 

dus je bent dan toch een beetje, dat is met AIM ook zo, dan heb je het wel gehad. Ook met die gebaren 

erbij, enzovoorts. Dan heb je wel zoiets ‘het kost heel veel energie’. En zeker om in de gaten te 

houden of ze het allemaal kunnen volgen. Dus ja, afsluiting, ik denk dat dat ook een beetje met mijzelf 

te maken heeft, ik kan het natuurlijk makkelijk in het Frans. 

Alyssa: Oké en als je dan kijkt naar de rest, dat komt heel veel voor, zou je daarvoor ook een 

verklaring kunnen geven? Je ziet dat stukken tekst ook in het Frans behandeld worden. Hoe zou je dat 

voor jezelf kunnen verklaren? 

Docent D: Dat weet ik niet..  

Alyssa: Komt dat uit jezelf? Vind je het belangrijk om bijvoorbeeld tijdens het behandelen van de 

lesstof veel Frans te praten? 

Docent D: Ja! Tuurlijk. Als jij doeltaal-voertaal gebruikt, waar moet je het anders doen? 

Alyssa: Toch zijn er ook mensen die het minder gebruiken.  

Docent D: Ik denk, en dan zeker bij die domeinen die jij daar noemt, dat zijn uitgelezen gebieden om 

Frans te spreken. Dus ik bedoel, als je het dan doen wilt, dat je het daar doen moet. En dat zeg ik, die 

social talk, als het niet direct met de les te maken heeft, dan is dat dus de verklaring, even terug, ook 

voor de klas, want die wordt daar ook moe van, hoor. Die worden daar heel moe van dus dan doe ik 

even een stapje terug. Iets luchtiger. En dan vinden ze het ook wel lekker, even iets anders. Dus dat 

kan ik wel heel goed verklaren en ja, die afsluiting, dat heb ik net al gezegd. En de rest, ja daar ga ik 

dan voor.  

Alyssa: Oké, top. Nu heb ik nog een onderdeel dat te maken heeft met, waar we ook al een stuk van 

hebben teruggezien, de manier waarop je.. Want we hebben nu natuurlijk een VWO-klas gezien, maar 

stel je geeft les aan TL of aan HAVO, geef je dan op dezelfde manier les? Maak je dan ook gebruik 

van hetzelfde vocabulaire? Hoe houd je daar rekening mee, met de niveaus qua klassen? 

Docent D: Nou ja, weet je, ik heb geen TL dus dat kan ik heel moeilijk zeggen. Maar ik denk dat je 



Bacheloronderzoek naar ‘Het gebruik van de doeltaal als voertaal’ Alyssa den Drijver, Frans, Jaar 4 

150 

 

daar toch iets minder je ei kwijt kunt in het Frans.  

Alyssa: En hoe komt dat dan? 

Docent D: Omdat ik denk dat ze het dan heel snel niet meer kunnen volgen. En dat ze het dan 

opgeven. Maar dat weet ik niet, hoor. En X en X zitten daar qua niveau ietsje onder, maar ik bedoel, 

daar kun je hetzelfde kwijt.  

Alyssa: Reageren de leerlingen daar dan ook hetzelfde op? 

Docent D: Ja..  

Alyssa: En hoe reageren ze dan bijvoorbeeld? 

Docent D: Hoe bedoel je? Als jij er bij zou zitten, dan zouden die leerlingen ook antwoord geven in 

het Frans en die zouden ook wel gewoon snappen wat ik zeg, ‘prenez vos livres à la page 70, par 

exemple’. 

Alyssa: Oké, we hebben net al gezien dat sommige leerlingen het niet begrijpen. En hoe houd je dan 

rekening met de leerlingen die het niet begrijpen of als het niet goed gaat? 

Docent D: Dan moet je het in het Nederlands vertellen. 

Alyssa: En heb je daar nog andere manieren voor, dan het alleen maar in het Nederlands te vertellen? 

Docent D: Of je moet het omschrijven met een contraire of met een ander woord of wat dan ook. Kijk, 

ik bedoel, dat probeer je natuurlijk eerst. En als het dan te moeilijk is, dan zal je naar het Engels 

moeten verwijzen. Dat is altijd moeilijk om dat te bedenken, als je het niet meemaakt. Natuurlijk, je 

probeert het dan op een andere manier. En kijk, wat ik dan heel vaak doe, is een AIM-gebaar erbij en 

heel vaak weten ze het dan wel. Of je wijst het aan. ‘Le tableau’, dan wijs ik naar het bord. En ja, dat 

werkt natuurlijk als een speer, dus als je dat bedoelt, ja, dan doe ik dat. 

Alyssa: Goed, dan sluit de volgende vraag hier eigenlijk op aan. Wat doe je als je leerlingen de Franse 

uitleg niet begrijpen?  

Docent D: Dan is er maar één mogelijkheid en dat is het in het Nederlands doen. 

Alyssa: Oké, nou dat waren mijn vragen en hier alle informatie. Dan wil ik je bedanken voor het 

interview. En dan ga ik de informatie verder verwerken. 

Docent D: Ik hoop dat je er nog iets aan hebt.  

Alyssa: Ja, natuurlijk. We zijn erg de diepte in gegaan, omdat alleen een observatie weinig zegt, het 

gaat ook om de gedachten erachter. 

Docent D: Ja.. 

Alyssa: Oké. Top! 

 

 

 

OPENING / AFSLUITING 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

ORGANISATIE 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

BEHANDELEN LESSTOF / OPDRACHTEN 

WOORD 
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HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

GRAMMATICA-UITLEG 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

COMPLIMENTEN 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

WAARSCHUWINGEN (GEBODEN EN VERBODEN) 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

SOCIAL TALK (KOETJES EN KALFJES) 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 

NIVEAU VAN LEERLINGEN (SPREEKTEMPO, BEGRIJPELIJKHEID) 

WOORD 

HALVE ZIN 

HELE ZIN 

TEKSTJE 
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Bijlage 4 Interviews docenten volgens Haijma (2013) 

VRAGEN BIJ INTERVIEW DOCENT A (HAVO) 

 

1. Wat zijn voor jou de belangrijkste kenmerken van een ‘goede’ talendocent? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Wat versta jij onder het doeltaal als voertaal-principe?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Wat is jouw mening over het doeltaal – voertaalprincipe (het gebruik van de vreemde taal als 

voertaal tijdens de les)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 4. In hoeverre gebruik je de doeltaal als voertaal in de lessen? Geef per domein aan in welke mate je 

de doeltaal gebruikt. Nooit / Soms / Regelmatig / Vaak / Altijd  

Opening / afsluiting      Organisatie      Behandelen stof/opdrachten      

Uitleg grammatica      Compliment      Waarschuwingen      Social talk 

(koetjes en kalfjes)       

 

5. Hoe geef je het doeltaal als voertaalprincipe vorm binnen je lessen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Wat zijn voor jou de voordelen van het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Wat zijn voor jou de bezwaren van het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Wat zijn de redenen dat je de doeltaal in bepaalde domeinen meer / eerder gebruikt dan in anderen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. In bepaalde domeinen zou het doeltaal als voertaalgebruik vaker voor kunnen komen (denk aan 

‘opening’, ‘behandelen lesstof / opdrachten’ en ‘complimenten’). Wat zijn volgens jou de redenen 

daarvoor? Dat de doeltaal vaker voorkomt in de opening / behandelen lesstof / complimenten? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. In sommige domeinen wordt er echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘afsluiting’, 

‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de ‘afsluiting’ 

geen Frans gesproken wordt?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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11. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘afsluiting’, 

‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘organisatie’ geen Frans gesproken wordt? 

12. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘afsluiting’, 

‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘waarschuwingen’ geen Frans gesproken wordt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

13. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘afsluiting’, 

‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘waarschuwingen’ geen Frans gesproken wordt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘afsluiting’, 

‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de ‘social talk’ 

geen Frans gesproken wordt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15. Hoe maak jij als docent Frans wanneer het gaat om het gebruik van de doeltaal gebruik van de 

verschillende niveaus qua klassen (TL / HAVO / VWO)? Hoe komt dat niveauverschil terug in jouw 

gebruik van de doeltaal? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

16. Hoe houd jij als docent Frans rekening met het Franse tekstbegrip van de leerlingen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

17. Hoe ga jij om met de begrijpelijkheid van het Frans wanneer je Frans als doeltaal gebruikt in je 

lessen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

18. Wat doe je als je merkt dat de leerlingen de Franse uitleg niet begrijpen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

19. Wat zou je als docent kunnen doen om het doeltaal als voertaalgebruik meer naar voren te laten 

komen in je lessen? Wat zou je als sectie kunnen doen om het doeltaal als voertaalgebruik vaker in de 

lessen Frans terug te laten doen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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VRAGEN BIJ INTERVIEW DOCENT B (TL) 

1. Wat zijn voor jou de belangrijkste kenmerken van een ‘goede’ talendocent? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Wat versta jij onder het doeltaal als voertaal-principe?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Wat is jouw mening over het doeltaal – voertaalprincipe (het gebruik van de vreemde taal als 

voertaal tijdens de les)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. In hoeverre gebruik je de doeltaal als voertaal in de lessen? Geef per domein aan in welke mate je 

de doeltaal gebruikt. Nooit / Soms / Regelmatig / Vaak / Altijd  

Opening / afsluiting      Organisatie      Behandelen stof/opdrachten      

Uitleg grammatica      Compliment      Waarschuwingen      Social talk 

(koetjes en kalfjes)       

 

5. Hoe geef je het doeltaal als voertaalprincipe vorm binnen je lessen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Wat zijn voor jou de voordelen van het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Wat zijn voor jou de bezwaren van het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Wat zijn de redenen dat je de doeltaal in bepaalde domeinen meer / eerder gebruikt dan in anderen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. In bepaalde domeinen zou het doeltaal als voertaalgebruik vaker voor kunnen komen (denk aan 

‘opening’, ‘organisatie’, ‘behandelen lesstof / opdrachten’, ‘grammatica-uitleg’ en ‘complimenten’). 

Wat zijn volgens jou de redenen daarvoor? Voor de opening / organisatie / behandelen lesstof / 

grammatica-uitleg / complimenten? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. In sommige domeinen wordt er echter weinig tot helemaal geen Frans gesproken (denk aan 

‘afsluiting’, ‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘afsluiting’ geen Frans gesproken wordt?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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11. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘afsluiting’, 

‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘organisatie’ geen Frans gesproken wordt? 

 

12. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘afsluiting’, 

‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘waarschuwingen’ geen Frans gesproken wordt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

13. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘afsluiting’, 

‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de ‘social talk’ 

geen Frans gesproken wordt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14. Hoe maak jij als docent Frans wanneer het gaat om het gebruik van de doeltaal gebruik van de 

verschillende niveaus qua klassen (TL / HAVO / VWO)? Hoe komt dat niveauverschil terug in jouw 

gebruik van de doeltaal? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15. Hoe houd jij als docent Frans rekening met het Franse tekstbegrip van de leerlingen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

16. Hoe ga jij om met de begrijpelijkheid van het Frans wanneer je Frans als doeltaal gebruikt in je 

lessen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

17. Wat doe je als je merkt dat de leerlingen de Franse uitleg niet begrijpen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

18. Wat zou je als docent kunnen doen om het doeltaal als voertaalgebruik meer naar voren te laten 

komen in je lessen? Wat zou je als sectie kunnen doen om het doeltaal als voertaalgebruik vaker in de 

lessen Frans terug te laten doen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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VRAGEN BIJ INTERVIEW DOCENT C (TL) 

1. Wat zijn voor jou de belangrijkste kenmerken van een ‘goede’ talendocent? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Wat versta jij onder het doeltaal als voertaal-principe?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Wat is jouw mening over het doeltaal – voertaalprincipe (het gebruik van de vreemde taal als 

voertaal tijdens de les)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 4. In hoeverre gebruik je de doeltaal als voertaal in de lessen? Geef per domein aan in welke mate je 

de doeltaal gebruikt. Nooit / Soms / Regelmatig / Vaak / Altijd  

Opening / afsluiting      Organisatie      Behandelen stof/opdrachten      

Uitleg grammatica      Compliment      Waarschuwingen      Social talk 

(koetjes en kalfjes)       

 

5. Hoe geef je het doeltaal als voertaalprincipe vorm binnen je lessen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Wat zijn voor jou de voordelen van het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Wat zijn voor jou de bezwaren van het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Wat zijn de redenen dat je de doeltaal in bepaalde domeinen meer / eerder gebruikt dan in anderen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. In bepaalde domeinen zou het doeltaal als voertaalgebruik vaker voor kunnen komen (denk aan 

‘behandelen lesstof / opdrachten’, ‘grammatica-uitleg’ en ‘complimenten’). Wat zijn volgens jou de 

redenen daarvoor? Meer Frans in behandelen lesstof-opdrachten / grammatica-uitleg / complimenten. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. In sommige domeinen wordt er echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘opening’, 

‘afsluiting’, ‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘opening’ geen Frans gesproken wordt?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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11. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘opening’, 

‘afsluiting’, ‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘afsluiting’ geen Frans gesproken wordt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

12. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘opening’, 

‘afsluiting’, ‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘organisatie’ geen Frans gesproken wordt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

13. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘opening’, 

‘afsluiting’, ‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘waarschuwingen’ geen Frans gesproken wordt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14. In sommige domeinen wordt echter helemaal geen Frans gesproken (denk aan ‘opening’, 

‘afsluiting’, ‘organisatie’, ‘waarschuwingen’ en ‘social talk’). Hoe zou je kunnen verklaren dat er in de 

‘social talk’ geen Frans gesproken wordt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15. Hoe maak jij als docent Frans wanneer het gaat om het gebruik van de doeltaal gebruik van de 

verschillende niveaus qua klassen (TL / HAVO / VWO)? Hoe komt dat niveauverschil terug in jouw 

gebruik van de doeltaal? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

16. Hoe houd jij als docent Frans rekening met het Franse tekstbegrip van de leerlingen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

17. Hoe ga jij om met de begrijpelijkheid van het Frans wanneer je Frans als doeltaal gebruikt in je 

lessen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

18. Wat doe je als je merkt dat de leerlingen de Franse uitleg niet begrijpen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

19. Wat zou je als docent kunnen doen om het doeltaal als voertaalgebruik meer naar voren te laten 

komen in je lessen? Wat zou je als sectie kunnen doen om het doeltaal als voertaalgebruik vaker in de 

lessen Frans terug te laten doen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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VRAGEN BIJ INTERVIEW DOCENT D (VWO) 

1. Wat zijn voor jou de belangrijkste kenmerken van een ‘goede’ talendocent? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Wat versta jij onder het doeltaal als voertaal-principe? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Wat is jouw mening over het doeltaal – voertaalprincipe (het gebruik van de vreemde taal als 

voertaal tijdens de les)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. In hoeverre gebruik je de doeltaal als voertaal in de lessen? Geef per domein aan in welke mate je 

de doeltaal gebruikt. Nooit / Soms / Regelmatig / Vaak / Altijd  

Opening / afsluiting      Organisatie      Behandelen stof/opdrachten      

Uitleg grammatica      Compliment      Waarschuwingen      Social talk 

(koetjes en kalfjes)       

 

5. Hoe geef je het doeltaal als voertaalprincipe vorm binnen je lessen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Wat zijn de redenen dat je de doeltaal in bepaalde domeinen meer / eerder gebruikt dan in anderen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Wat zijn voor jou de voordelen van het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Wat zijn voor jou de bezwaren van het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. In hoeverre verlang / verwacht je van de leerlingen dat zij de doeltaal zelf ook gebruiken? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. Op welke manier stimuleer je het doeltaalgebruik van de leerlingen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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11. Hoe komt het volgens jou dat er veel Frans gesproken wordt in de domeinen ‘Organisatie’, 

‘Behandelen lesstof / opdrachten’ en ‘grammatica-uitleg?’ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

12. Hoe komt het volgens jou dat er geen tot nauwelijks Frans wordt gesproken in de domeinen 

‘afsluiting’ en ‘social talk’? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

13. Hoe maak jij als docent Frans gebruik van de verschillende niveaus qua klassen (TL / HAVO / 

VWO) wanneer het gaat om het doeltaal als voertaalprincipe? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14. Hoe houd jij als docent Frans rekening met het Franse tekstbegrip van de leerlingen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15. Hoe reageer je als docent wanneer de leerlingen de Franse uitleg niet begrijpen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Bijlage 3 Uitgewerkte lesobservaties (Haijma, 2013) 

Lessen 1+ 2 DOCENT A – 14 april 2015 + 12 mei 2015 – 5
e
 uur 

OPENING  

WOORD 

7) Regarder 

8) Lire 

9) Parler 

 

HELE ZIN 

5) Voilà ce qu’on va faire aujourd’hui 

6) Tu peux répondre aux questions 

 

AFSLUITING 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 

ORGANISATIE 

HELE ZIN 

3) Silence, s’il vous plaît 

BEHANDELEN LESSTOF / OPDRACHTEN 

WOORD 

9) Assez 

10) D’accord 

11) C’est 

12) Combien 
 

HALVE ZIN 

15) Boire et manger 

16) Tu as 

17) Pourquoi pas ? 

18) S’il vous plaît 

19) S’il te plaît 

20) Tu peux 

21) C’est tout 
 

HELE ZIN 

35) Tu as combien d’argent ? 

36) S’il te plaît, tu peux me le rendre ? 

37) C’est tous ce que j’ai 

38) Tu as combien ? 

39) J’ai seulement cinq euros 

40) Je ne sais pas 

41) C’est magnifique 
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42) Je n’aime pas du tout 

43) Donner un conseil 

44) Il faut manger 

45) Il faut faire du sport 

46) Il faut dormir 

47) Faire de la natation 

48) On doit étudier 

49) On doit manger 

50) Je dois manger 

51) On mange tous les jours des fruits et des légumes 

GRAMMATICA-UITLEG 

HALVE ZIN 

7) Je dois 

8) Tu dois 

9) Il / elle / on doit 

COMPLIMENTEN 

WOORD 

3) Très bien (7x in totaal) 

WAARSCHUWINGEN (GEBODEN EN VERBODEN) 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 

SOCIAL TALK (KOETJES EN KALFJES) 

WOORD 

3) Malheureusement 
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Lessen 3 + 4 DOCENT B – woensdag 15 april 2015 + woensdag 20 mei 2015 – 3
e
 uur 

OPENING 

WOORD 

21) Écoute! (2x) 

22) Lundi 

23) Mercredi 

24) Mardi 

25) Jeudi 

26) Parfait! 

27) Juillet 

28) Août 

29) Vingt mai 

30) Parfait ! 

 

HALVE ZIN 

15) Les jours de la semaine (4x) 

16) Les mois de l’année (3x) 

17) Et les dates 

18) Les jours de la semaine en français 

19) Tous les jours de la semaine 

20) Pour toi 

21) Parfait et pour toi…. 

 

HELE ZIN 

17) Alors, les enfants. Écoute, s’il te plaît. Asseyez-vous, s’il vous plaît et écoute ! 

18) X, peux-tu nommer les jours de la semaine ? 

19) Les jours de la semaine, aussi dans 10 minutes, hein ! C’est parfait ! 

20) Les mois de l’année, peux-tu nommer les mois de l’année ? 

21) Parfait, encore une fois, les mois de l’année, X ! Peux-tu les nommer, s’il te plaît ? 

22) Parfait, ok, pour les dates, on a besoin des chiffres. Pour les dates, on a besoin des chiffres.  

23) Parfait, c’est simple, hein. C’est simple comme dire ‘bonjour’ en français. 

24) Alors, écoute-moi, s’il te plaît 

 

TEKSTJE 

3) Aujourd’hui, c’est mercredi le 20 mai. Et pour aujourd’hui, c’est les jours de la semaine, les 

mois de l’année et les dates, hein. On va commencer à répéter un petit peu et après le S.O., 

d’accord ? 
 

AFSLUITING 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 

ORGANISATIE 

HALVE ZIN 
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5) Arrête, s’il te plaît! 

6) Écoute, s’il te plaît! 

HELE ZIN 

7) Alors, tout le monde arrête maintenant, silence! 

8) En français, tu réponds 

9) Écoute-moi, s’il te plaît 

BEHANDELEN LESSTOF / OPDRACHTEN 

WOORD 

45) Le Jour de l’An 

46) La Saint-Nicolas 

47) Le Carnaval 

48) La Saint-Sylvestre 

49) La Saint-Valentin 

50) La Saint-Jean 

51) D’accord 

52) Écoute! 

53) Exactement! 

54) Parfait! 

55) Dix pays 

56) Allemand 

57) Prénom 

58) Nom de famille 

59) Quinze 

60) La Grèce 

61) L’Italie 

62) L’Angleterre 

63) La Belgique 

64) L’Espagne 

65) La Romanie 

66) La Suisse 

HALVE ZIN 

13) Mon anniversaire, c’est le… 

14) Bonne chance! 

15) Alors, écoute, s’il te plaît 

16) Nom de famille… 

17) D’accord, merci, d’accord 

18) Il est…. 
 

HELE ZIN 

93) Tu connais les fêtes suivantes? 

94) Salut, comment tu t’appelles ? 

95) Tu as quel âge ? 

96) Quatorze ans, d’accord 

97) D’où es-tu ? 

98) Tu habites à Slootdorp, d’accord 

99) Tu es en quelle classe ? 

100) Tu parles anglais ? 

101) Tu parles quelles langues ? 

102) Tu as un courrier électronique ? 

103) D’où es-tu ? 

104) Tu parles anglais 
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105) Comment tu t’appelles ? 

106) Tu as un courrier électronique ? 

107) Tu parles un peu anglais, d’accord 

108) Comment tu t’appelles? 

109) Quel est ton nom de famille? 

110) Tu as quel âge ? 

111) Tu as quatorze ans 

112) Mon nom de famille est… 

113) X, Comment tu t’appelles ? 

114) Je m’appelle X, parfait ! 

115) Mon nom de famille est…. 

116) X, quel est ton nom de famille ? (2x) 

117) X, tu peux épeler ton prénom ? (2x) 

118) En français, X, c’est ça 

119) X, tu as quel âge ? (2x) 

120) Tu as seize ans, d’accord. 

121) X, tu habites où ? (2x) 

122) À Middenmeer et c’est quel pays ? 

123) C’est la Hollande ou les Pays-Bas, d’accord. 

124) X, quel est ton adresse ? 

125) Mon adresse, c’est la rue ….. et le numéro 20 

126) Numéro 20 à Medemblik, d’accord. 

127) X, quelle est ta nationalité ? 

128) J’ai Néerlandais, non, je suis Néerlandais 

129) X, est-ce que tu peux nommer dix pays en Europe ? 

130) X, tu as des frères ou des sœurs ? 

131) X, quelles langues parles-tu ? (2x) 

132) X, tu es en quelle classe ? 

133) X, tu as un courrier électronique ? D’accord, et tu as un ordinateur aussi ? Ok, 

d’accord. 

134) X, quel est ton numéro de téléphone ? 

135) X, quelle heure est-il ? (2x) 

136) Il est huit heures et demie, d’accord. 

137) X, c’est quelle date aujourd’hui ? 

138) Le vingt mai, d’accord 

 

TEKSTJE 

5) Oui, et moi, je m’appelle Madame Hart et Hart c’est ‘H’, ‘A’, ‘R’, ‘T’. Épeler, c’est 

l’alphabet, A, B, C, D, E, F, etcetera. Et toi, tu t’appelles X, peux-tu épeler ton prénom ? 

Peux-tu épeler ton prénom ? 

6) Tu as un frère ? Il s’appelle comment ? Et ta sœur, elle s’appelle comment ? Elle s’appelle X, 

d’accord. 

GRAMMATICA-UITLEG 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 

COMPLIMENTEN 

WOORD 

5) Parfait (2x) 

6) Très bien (3x) 

HALVE ZIN 
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7) Parfait, très bien 

8) Très bien, parfait (2x) 

9) Parfait, très bien, parfait! 

WAARSCHUWINGEN (GEBODEN EN VERBODEN) 

HELE ZIN 

3) Écoute, s’il te plaît! 

SOCIAL TALK (KOETJES EN KALFJES) 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 
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Lessen 5 + 6 DOCENT C – vrijdag 1 april 2015 + 10 april 2015 – 3
e
 uur 

OPENING  

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 

AFSLUITING 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 

ORGANISATIE 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 

BEHANDELEN LESSTOF / OPDRACHTEN 

WOORD 

177) Lundi (3x) 

178) Mardi (3x) 

179) Mercredi (3x) 

180) Jeudi (2x) 

181) Vendredi (2x) 

182) Samedi (2x) 

183) Dimanche (2x) 

184) Janvier 

185) Février 

186) Mars 

187) Avril (2x) 

188) Mai (3x) 

189) Juin (3x) 

190) Juillet (4x) 

191) Août (3x) 

192) Septembre 

193) Octobre 

194) Novembre 

195) Décembre 

196) Le 

197) Le premier 

198) Vingt-neuf 

199) Au printemps (2x) 

200) En été 

201) En automne 

202) En hiver (3x) 

203) La Saint-Nicolas 

204) La fête de la musique (3x) 

205) C’est 

206) Informelle (4x) 

207) Formelle (2x) 

208) Libre (2x) 

209) Rendez-vous (3x) 

210) 13h30 

211) 20h30 

212) 12h30 
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213) D’accord (3x) 

214) Une invitation (2x) 

215) Demain 

216) Un autre jour (4x) 

217) Aujourd’hui (2x) 

218) Personne A 

219) Au cinéma 

220) Ce soir 

221) Mairie 

222) Kermès (2x) 

223) Joueur du rugby 

224) Franc (3x) 

225) Centre 

226) Un 

227) Deux 

228) Trois 

229) Quatre 

230) Cinq 

231) Six 

232) Sept 

233) Huit 

234) Neuf 

235) Dix 

236) Onze 

237) Douze 

238) Treize 

239) Quatorze 

240) Quinze 

241) Seize 

242) Dix-sept 

243) Dix-huit 

244) Dix-neuf 

245) Vingt 

246) Vingt-et-un 

247) Vingt-deux 

248) Vingt-trois 

249) Trente 

250) Trente-trois 

251) Trente-quatre 

252) Quarante 

253) Cinquante 

254) Cinquante-neuf 

255) Soixante 

256) Soixante-douze (2x) 

257) Soixante-dix 

258) Soixante-onze 

259) Quatre-vingt 

260) Quatre-vingt-un 

261) Cent (2x) 

262) Quarante-et-un 

263) Héros  

264)  

HALVE ZIN 

37) Onze juin au printemps 
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38) La Saint-Nicolas, c’est le … 

39) C’est quand 

40) C’est le… (4x) 

41)  Le cinq décembre 

42) Vingt-et-un juin 

43) Poisson d’avril (2x) 

44) Premier avril 

45) Le dix-neuf mars… 

46) Le quatorze juillet 

47) Au restaurant 

48) Aller au cinéma 

49) Une dialogue formelle (2x) 

50) Une dialogue informelle (2x) 

51) La personne A veut aller à  

52) Mercredi et vendredi 

53) Le cinéma peut-être 

54) Pas d’accord (2x) 
 

HELE ZIN 

31) Quand est ton anniversaire? (5x) 

32) Quand est ton anniversaire, mademoiselle X ? 

33) C’est quand, Noël ? 

34) C’est quand, la Saint-Nicolas ? 

35) C’est quand, ton anniversaire ? 

36) Le vingt-six septembre, en automne 

37) C’est quand, la Saint-Nicolas ? 

38) Ok, c’est quand la fête de la musique ? 

39) C’est quand, le Poisson d’avril ? 

40) C’est quand, la fête nationale française ? 

41) C’est quand, Halloween ? 

42) Et c’est quand, Noël ? 

43) Ne fermez pas notre centre 

44) J’en ai marre (4x) 

45) Ah, je regrette. Il n’y a plus de place. 

GRAMMATICA-UITLEG 

WOORD 

15) Il faut (6x) 

16) Il 
17) Manger 

18) Aller (5x) 

19) Travailler 

20) Danser 

21) Chanter 
 

HALVE ZIN 

13) Je vais (2x) 

14) Tu vas (2x) 

15) Il / elle / on va 

16) Nous allons 

17) Vous allez 
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18) Ils / elles vont 

HELE ZIN 

21) Il faut manger des fruits 

22) Il faut travailler 

23) Il faut fermer le centre 

24) Il faut manger 

25) Il faut travailler 

26) Il faut chanter 

27) Je vais travailler 

28) Tu vas manger 

29) Il va chanter 

30) Nous allons regarder la télé 

COMPLIMENTEN 

WOORD 

5) Très bien 

6) Merci 

WAARSCHUWINGEN (GEBODEN EN VERBODEN) 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 

SOCIAL TALK (KOETJES EN KALFJES) 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 
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Les 7 + 8 DOCENT D – Dinsdag 14 april 2015 + 12 mei 2015  – 4
e
 uur + 2

e
 uur 

OPENING  

HELE ZIN 

11) Unité 5, on s’amuse. 

12) C’est un peu trop, non, non, non. Il n’y a pas de temps. 

13) Maintenant, silence, s’il vous plaît 

14) Non, c’est pas nécessaire 

15) Bon, on va continuer. C’était le nombre 
 

TEKSTJE 

21) Qui peut me dire, quel est le titre d’unité cinq ? Oui, X ? Non, le titre s’il vous plaît, d’unité 

5 ? 

22) Alors, on s’amuse. Avec quoi, on peut s’amuser ? X, avec quoi, tu peux t’amuser ? Par 

exemple, moi, je m’amuse avec lire un livre. Et toi, avec quoi tu t’amuses? 

23) De la guitare, tu comprends. Jouer ‘de’ et jouer ‘à’. Jouer à, c’est avec un sport, oui, très bien. 

Jouer de, c’est avec un instrument. Jouer de la guitare, oui, très bien. 

24) Et toi, X? Avec quoi, tu t’amuses? Je joue du piano, mais c’est très bien. Tu joues du piano, 

c’est très bien. Tu t’amuses avec jouer du piano. 

25) Oui, d’accord, X. Ça peut être aussi un sport par exemple. Avec quoi, tu t’amuses? Très bien, 

je m’amuse. Très bien, je m’amuse. Faire du shopping, très bien. Tu t’amuses avec faire du 

shopping, très bien. 

26) Et toi, X ? Tu fais aussi du shopping? Avec X ? Oui, d’accord. Et dans quelle ville? Non, ça 

c’est fille, avec une ‘f’. Mais ville, c’est quoi, la ville? Dans quelle ville? Par exemple 

Wieringerwerf. Non quelle ville ou quel village? Zaandam? Ah, d’accord. Comment ça 

s’appelle ? Oui, je me rappelle. Avec les sacs bruns, oui c’est très bien. 

27) Alors, s’amuser. Qui s’amuse encore avec une autre chose que jouer de la guitare, jouer du 

piano, faire du shopping? Il y a autre chose ? Toute la classe, qui ? Oui? Jouer au foot, ça c’est 

un sport. Ça c’est ‘au’ ou ‘à la’. Jouer au foot, oui très bien. Et toi? Tu joues au tennis, très 

bien. Oui, jouer au tennis, très bien. D’autre chose? Ce sont des sports? Autre chose? Par 

exemple, comment ça s’appelle? Ça? Comment ça s’appelle? Première classe. Classe 1. Tu 

l’as appris, ça. Comment ça s’appelle? Oui? Très bien, l’ordinateur. Et qu’est-ce que tu fais 

avec l’ordinateur ? Oui ? Naviguer sur Internet, très bien. Tu navigues sur Internet. Et qu’est-

ce que tu fais encore? C’est quoi, ‘spelletjes’? Non, en français. Oui, faire des jeux, très bien. 

28) Alors, messieurs et dames, prenez vos livres. On va commencer maintenant. Tout le monde 

prend le livre, le livre d’élève avec les textes et à la page soixante-quatorze. 

29) X, est-ce que tu peux prendre ton livre à la page soixante-quatorze, s’il vous plaît ? Soixante-

quatorze. 

30) Moi, j’ai dit soixante-quatorze. Tu dois regarder à quelle page ? À la page…. ? Quatre-vingt-

dix-huit ? Très bien! Est-ce que tu peux donner un autre nombre pour X? Tu peux choisir. 

Très bien, un autre nombre pour X. Oui, ça fait rien. C’est très facile. Alors, maintenant vous 

écrivez le nombre de moi-même. Écrivez. Et c’est 123.456. Vous pouvez écrire ou retenir. 

123.456 et vous allez penser ce que c’est en français. 123.456. Alors, en hollandais c’est…. En 

français. X, est-ce que tu peux dire le dire en français ? Tu veux encore quelque temps ? Tu 

veux encore quelque temps ? D’accord. Une petite minute. Cent-vingt-trois-mille-quatre-cent-

cinquante-six. Très bien.  

AFSLUITING 

HELE ZIN 

3) Les devoirs. On n’a pas de cours demain. 
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ORGANISATIE 

WOORD 

35) Un, deux, trois, quatre, cinq (2x) 

36) Un 

37) Deux 

38) Trois 

39) Quatre  

40) Cinq 

41) Six 

42) septembre  

43) Huit 

44) Neuf 

45) Oui ? (5x) 

46) Dix 

47) Onze 

48) Douze 

49) Treize 

50) Quatorze 

51) Quinze 
 

HALVE ZIN 

3) Oui, toi! 
 

HELE ZIN 

31) Encore une minute (2x) 

32) Encore quinze secondes 

33) D’accord, on commence 

34) Maintenant, j’ai une feuille de papier pour vous. Et vous allez étudier… 

35) Mais d’abord tu prends, oui, vous les avez eues déjà. 

36) X, lire en français s’il vous plaît. Qu’est-ce que le docteur dit ? 

37) Ok, quatre minutes maintenant. 

38) Quatre minutes dès maintenant. 

39) On commence maintenant.  

40) Les quatre minutes commencent maintenant. 

41) On va regarder si tout le monde sait le vingt mots 

42) Tu peux commencer, alors silence. 

43) Non, maintenant un garçon, oui. 

44) Livre d’exercices. Exercice six dans le cahier d’exercices. Exercice six. 

45) Vous allez faire des exercices. 
 

TEKSTJE 

3) Maintenant, on peut dire quatre minutes pour étudier ces mots. Quatre minutes. Silence tout le 

monde. Étudier. 

BEHANDELEN LESSTOF / OPDRACHTEN 

WOORD 

53) En français (2x) 

54) Polies 
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55) Les hommes (2x) 

56) Dimanche 

57) Blanche 

58) Lundi 

59) Pas 

60) Sommeil (3x) 

61) Fatigué 

62) Petit-déjeuner  

63) Les épaules 

64) Avant-bras 

65) Bras 

66) Coude 

67) Le poignet 

68) Torse 

69) Estomac 

70) La taille 

71) Les genoux 

72) Le molet 

73) La cheville 

74) Le pied 

75) Le talon 

76) L’oreille 

77) La cuisse 

78) Les jambes 
 

HALVE ZIN 

19) J’ai croisé 

20) Et quelle couleur? 

21) Un sac bleu 

22) Je me sens souvent… 

23) À l’école 

24) Et à la maison 

25) Faire du sport, hein (2x) 

26) Tu dois 

27) Le visage, c’est ça 
 

HELE ZIN 

47) Il va à l’école, dans quelle ville ou dans quel village ? 

48) Pour voir s’il y pleut 

49) Elle ne dit pas bonjour ni merci 

50) J’ai fait celui qui ne la voit pas 

51) Qu’est-ce qu’il y a ? 

52) Tu demandes un conseil 

53) Tu dis ‘j’ai mal à la tête’, oui, c’est ‘hulp’, très bien 

54) J’ai mal à la tête 

55) Je me sens souvent fatigué 

56) C’est normal et le docteur répond 

57) Non, ça c’est anglais. Sensation, c’est un mot anglais, hein. Sensation. Très bien. 

58) Autre chose possible, c’est le stress. 

59) Ça peut être aussi une cause. Une cause. 

60) C’est ma faute. 

61) Très bien, tout le monde peut le voir, c’est très bien. 
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62) Les mains, tu sais, c’est ça.  

63) Les doigts, c’est ce que j’ai dit : si tu ne sais pas et tu veux savoir quelque chose, tu lèves le 

doigt. 

64) Le pouce, c’est ‘duim’. 

65) Le dos, tu sais, c’est sac à dos 

66) Les jambes, tu sais 

67) Le sac à dos, alors, le sac sur le dos 

68) Encore douze 

69) Il y a des questions de Benjamin 

 

TEKSTJE 

45) Alors, maintenant tu prends, alors, on peut faire toutes sortes de choses pour s’amuser et le 

titre de l’unité 5 c’est on s’amuse. On s’amuse. Maintenant, tu ouvres le livre et tu vas à la 

page soixante-douze. Soixante-douze. Oui, et là, tu vois 5.1 et tu vois une liste et tu vois 

Bertrand. Et qu’est-ce que Lise fait ? Tu peux le voir à l’image. Et Bertrand aussi. Qui peut me 

dire: qu’est-ce que Lise ou qu’est-ce que Bertrand fait ? X, qu’est-ce que Lise fait ? Tu peux le 

voir à l’image. Qu’est-ce qu’elle fait?  

46) Si tu regardes un peu dans le livre, tu le vois. Très bien, elle joue du violon. Et X, qu’est-ce 

que Bertrand fait ? Oui, il fait de la natation. Il nage. Alors, nager, c’est faire de la natation. 

C’est très bien. 

47) On prend cinq minutes. Et pendant les cinq minutes, tu lis les histoires de Lise et de Bertrand. 

Maintenant, cinq minutes. Oui, Lise et Bertrand. 

48) Alors, maintenant je demande une question. Par exemple à X. X, quelle est la profession de 

Lise ? Qu’est-ce qu’elle fait ? La profession, le métier ? Quel est le métier ou quelle est la 

profession de Lise? Très bien, elle est musicienne, très bien. Et combien de temps joue-t-elle 

du violon ? Combien de temps ? X, pour toi. Combien de temps joue-t-elle par jour? Tous les 

jours, trois heures, très bien. Elle joue et c’est beaucoup, hein. Tu dois te rappeller. Trois 

heures par jour, chaque jour. Trois par jour qu’elle joue du violon, ça c’est beaucoup. 

49) Alors, je me lève. X, à quelle heure, Lise se lève ? Non, pas ‘je’. Lise, c’est ‘elle’. À huit 

heures, très bien, à huit heures. Et qu’est-ce qu’elle fait comme autres activités, X ? Et ça, ce 

sont trois activités mais est-ce que tu sais une activité, deux activités ou trois activités ? Alors, 

c’est pour toi. La danse, oui avec une amie, très bien. Elle fait la danse et est-ce que tu sais une 

autre activité ? Non, pas ? X, est-ce que tu la sais ? Elle a dit la danse mais qu’est-ce qu’elle 

fait encore? Est-ce que tu te rappelles ? Oui, un chat, d’accord et X ? Oui, c’est bien, ce sont 

trois activités. Elle regarde la télévision, très bien.  

50) Et qu’est-ce que tu peux de Bertrand ? Qu’est-ce que tu as lu de Bertrand ? Très bien, il est 

champion de natation. Oui, très bien. 

51) Et maintenant une autre question pour toi. Est-ce que tu peux poser une question ? Donc est-ce 

que tu peux poser une question ? Oui, ça fait rien. Tu peux poser une autre question si tu veux. 

Très bien, comment se passe une journée de Bertrand ? Le matin et l’après-midi, qu’est-ce 

qu’il fait ? C’est le matin, c’est l’après-midi ou c’est le soir ? Qu’est-ce qu’il fait le matin ? Le 

matin, il fait… Qu’est-ce qu’il fait le matin ? Le tennis, le golf et le ski, tu les as dits ? Oui, et 

qu’est-ce qu’il fait l’après-midi ? Oui, aussi la natation, mais il est aussi à l’école, hein. Alors, 

il… Ah, ça fait rien. 

52) Qu’est-ce qu’il fait l’après-midi ? Il fait beaucoup de sport mais qu’est-ce qu’il fait aussi ? Pas 

seulement le sport, mais aussi, il a des… Il suit aussi des cours. Ok, on finit maintenant. 

53) Un poème. Une souris blanche. Une souris bleue.  J’ai croisé dimanche, tout près de Saint-leu. 

Une souris blanche portant un sac bleu. Elle n’a pas dit bonjour ni merci. Les souris ici ne sont 

pas polies. J’ai croisé lundi une souris bleue, qu’elle allait à Paris pour voir s’il y pleut. Mais 

j’ai fait celui qui ne la voit pas. La souris s’est dit : les hommes ici ne sont vraiment pas, 

vraiment pas polis. 

54) Alors, les dix questions tu vas donner les réponses. Ça peut être en hollandais ou en français. 

Ça fait rien. Cinq minutes et il y a deux à trois minutes pour corriger. Cinq minutes pour les 
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faire et cinq minutes pour les corriger. 

55) Oui, j’ai dit que ça peut être en hollandais ou en français, ça fait rien. Hollandais ou français. 

56) Une souris ? C’est ‘een muis’. Souris fait ‘piep piep piep’. 

57) Tu ne sais pas ? Il pleut. Il pleut. C’est le temps, hein. Il neige et il pleut. Il pleut, c’est…. 

58) À la page soixante-quatorze. Et ce sont les parties du corps. Et le corps, c’est ça, hein. C’est 

tous ce que je suis. C’est le corps et ce sont les parties. Par exemple les cheveux, les pieds, 

etcetera. Qui sait encore une autre partie du corps ? Qui peut me dire une autre partie du 

corps ? Par exemple ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Qui ? Oui. Les parties du corps. Par 

exemple ça ou ça. Les cheveux. Qui? Pardon? Le pied, oui très bien. Et qu’est-ce que sont les 

pieds en néerlandais ? Oui, très bien. Le pied. Et qu’est-ce que tu peux faire avec les pieds? X, 

qu’est-ce que tu peux faire avec le pied ? Qu’est-ce que je fais avec les pieds ? Je marche. Très 

bien. On peut marcher. On peut marcher. Je voyais, oui, toi. Dites, c’est quoi, ça? La bouche, 

oui, très bien. La bouche. Et qu’est-ce que tu fais avec la bouche? Oui, très très bien. Je mange 

avec la bouche, très bien. Tu peux manger avec la bouche. Très bien. Et qu’est-ce que tu fais 

aussi avec la bouche ? Oui ? Oui, parler. Tu parles avec la bouche. Très bien, très bien. Une 

autre partie du corps? Une autre partie du corps? Oui? Les oreilles. Oui, très bien. Et qu’est-ce 

que tu fais avec les oreilles? Par exemple la radio. Qu’est-ce que tu fais avec les oreilles? Tu 

écoutes, écouter, très bien. Est-ce que tu sais une autre partie du corps maintenant? Tu 

comprends, je pense. Les yeux, naturellement. Et qu’est-ce que tu fais avec les yeux? Oui, et 

en français ? Qu’est-ce que tu fais avec la télévision? Tu regardes la télévision. Alors, tu 

regardes avec les yeux, très bien. 

59) Une autre partie du corps? Qui? Ça ou ça? Oui? La jambe. Et où est la jambe? C’est quoi? Et 

qu’est-ce que tu fais avec la jambe aussi ? Tu marches, oui. C’est ça, avec les pieds, les 

jambes, etcetera. 

60) La main, ça c’est la main. Et qu’est-ce que tu fais avec la main? Tu peux, qui? Tu peux dire au 

revoir ou tu peux dire bonjour. Bonjour, très bien. Alors, c’est ça, avec la main. 

61) Doc, tu peux me dire et ‘doc’ c’est docteur. Non, c’est dans le livre à la page soixante-

quatorze encore. Benjamin écrit au docteur Berzier, du magazine ‘Zone jeune’, pour lui  

demander conseil. Lisez ses réponses et notez ses conseils donnés.  

62) Je demande conseil, c’est quoi? J’écris à un journal et tu demandes conseil, parce que moi, je 

dis : j’ai mal à la tête. Docteur, qu’est-ce que je peux faire ? Et alors, tu demandes conseil. Tu 

écris: moi, j’ai mal à la tête. Donc tu écris j’ai mal à la tête et tu demandes: qu’est-ce que je 

dois faire ? 

63) Tu dois te coucher tôt. Qu’est-ce qu’il y a ? Combien d’heures ? Deux heures ? Ah, oui, huit à 

neuf heures, très bien. Toutes les nuits. Il faut aussi avoir un bon lit. Un bon lit. 

64) Si tu as des problèmes au collège ou avec des autres élèves, tu dois parler avec tes professeurs. 

Problèmes, parler avec tes professeurs ou tes parents. Le stress, tu as des problèmes, par 

exemple avec d’autres élèves. Et qu’est-ce que tu dois faire ? Avec tes problèmes ? Oui, très 

bien. 

65) L’alimentation est très importante. Et l’alimentation, c’est manger. Ce que tu manges. C’est ce 

que tu manges. Alors, alimentation c’est ‘eten’. C’est très importante aussi. À ton âge, il faut 

bien manger. Prends un bon petit-déjeuner le matin. Les yaourts, les fruits, les ceréales, les 

pains et mange tous les jours des légumes et des fruits. Qui est-ce qui ne mange pas de 

légumes ou de fruits ? Qui est-ce qui ne mange pas de légumes ou de fruits ? Est-ce que tu 

manges des fruits ? Oui ? Qui est-ce qui ne mange pas de fruits ?  Tu ne manges pas de fruits ? 

Non ? Qui? Tout le monde mange des fruits? 

66) C’est quoi? Il y a un problème et quel est le problème du garçon ? Quel est le problème du 

garçon, en français ? Quel est le problème ? Il est toujours…. Oui, en français. Il est fatigué et 

qu’est-ce que le docteur dit ? Qu’est-ce qu’il doit faire ? Qu’est-ce qu’il doit faire ? Oui, 

dormir et combien d’heures ? Huit à neuf heures. Et autre chose? Qu’est-ce qu’il faut faire 

aussi? Il faut faire du sport. Et il faut manger très, très bien. 

GRAMMATICA-UITLEG 

WOORD 
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13) S’appeler 

14) Se coucher (2x) 

15) Coucher 

16) S’amuser (3x) 

17) Nous 

18) Vous 

 

HALVE ZIN 

23) Je m’appelle 

24) Je me couche 

25) Tu te couches 

26) Il / Elle se couche 

27) Nous nous couchons 

28) Vous vous couchez 

29) Ils / Elles se couchent 

30) Je m’amuse 

31) Tu t’amuses 

32) Il s’amuse  

33) Elle s’amuse 

 

HELE ZIN 

3) Qu’est-ce qu’on a appris maintenant? 

COMPLIMENTEN 

WOORD 

3) Très bien (8x) 

(Complimenten die deel uitmaken van een stuk tekst zijn opgenomen in het domein ‘Behandelen 

lesstof en opdrachten’ en om deze redenen niet in dit domein opgenomen. Zij maken namelijk deel uit 

van het onderdeel ‘tekstje’ in het domein ‘Behandelen lesstof en opdrachten’. Indien er een 

compliment gegeven wordt dat niet hoort bij een stuk tekst, is deze in het domein ‘complimenten’ 

geplaatst. 

HELE ZIN 

21) Oui, sac à dos, très bien, très bien. 

22) Oui, très bien, le talon, oui.  

23) La taille, très bien, ça c’est facile, hein, très bien. 

24) Oui, le pied, très bien. 

25) Le dos, très bien, le dos. 

26) L’oreille, oui, très bien. 

27) L’estomac, oui, très bien. 

28) Avant-bras, très bien. 

29) Oui, la main, très bien. 

30) Le pouce, oui, très bien. 

 

WAARSCHUWINGEN (GEBODEN EN VERBODEN) 

WOORD 

7) Silence (2x) 

8) X, tourne 

9) Attention! 
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HALVE ZIN 

11) Silence s’il vous plaît 

12) Oui, d’accord? Merci 

13) Ok, silence 

14) Les garçons et les filles! 

15) Maintenant, silence. 
 

HELE ZIN 

7) Pas parler de Zaandam, mais je sais 

8) Et silence s’il vous plaît, maintenant. 

9) Pas parler l’un avec l’autre, pas. 

SOCIAL TALK (KOETJES EN KALFJES) 

N.V.T.  niks in de doeltaal gezegd in dit domein 
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Bijlage 4 Uitgetypte interviews volgens Haijma (2013) 

Interview met Docent A (27 mei 2015)    
 

Alyssa: Nou, welkom Docent A. Dit is het interview dat ik met je ga afnemen, dat gaat over de 

doeltaal als voertaal. Ik heb natuurlijk ook twee lessen bij je geobserveerd. Het eerste gedeelte gaat 

eigenlijk over wat jij van de doeltaal als voertaal vindt, wat versta je eronder. En het tweede gedeelte 

richt zich meer tot de lesobservaties ook, waardoor ik er meer achter wil komen hoe bepaalde dingen 

in elkaar zitten. En uiteindelijk gaat het laatste gedeelte over  niveauverschillen en hoe jij daar mee 

omgaat en als afsluiting wat wij als sectie Frans zouden kunnen doen om het doeltaal-voertaalgebruik 

te stimuleren. 

Docent A: Oké, nou heel goed!  

Alyssa: Oké, de eerste vraag is: Wat zijn voor jou de belangrijkste kenmerken van een goede 

taaldocent? 

Docent A: De belangrijkste kenmerken van een goede taaldocent? 

Alyssa: Ja. 

Docent A: Dat is iemand die het vak beheerst, dat is, denk ik, het grootste kenmerk. Iemand die de stof 

op een duidelijke manier kan overbrengen op kinderen, zodat ze wat leren. 

Alyssa: Oké en wat versta jij precies onder het doeltaal als voertaal-principe? 

Docent A: De doeltaal als voertaal is meer Frans in de les gebruiken, dus meer de leerlingen laten 

spreken en de leerlingen meer in het Frans benaderen. 

Alyssa: Oké en wat is jouw mening daarover? 

Docent A: Nou, persoonlijk doe ik het nog te weinig, maar ik moet eerlijk zeggen, vanuit mij, ik ben 

in het begin natuurlijk heel veel bezig geweest met het in orde houden van mijn lessen en nu merk ik 

dat ik steeds meer, ook bij TL, het Frans in de les ga brengen. Dat ik zelf ook rustiger ben en het 

daardoor steeds meer ga gebruiken.  

Alyssa: Ja. Oké, en we gaan nu kijken naar de opbouw, hoe ik geobserveerd heb. Dat was aan de hand 

van een aantal domeinen, zeven in totaal. Je hebt namelijk de domeinen opening en afsluiting, 

organisatie, behandelen van de lesstof en de opdrachten, op de uitleg van de grammatica, 

complimenten en waarschuwingen en social talk. En aan de hand van die domeinen heb ik gekeken in 

hoeverre dat gedaan wordt. En ik ben wel benieuwd om te weten hoe jij als docent Frans gebruik 

maakt van de doeltaal als voertaal in het domein opening. En dan wil ik daarna alle domeinen afgaan. 

Docent A: Oké, zo bedoel je. Je bedoelt dus het gebruik. 

Alyssa: Ja.. 

Docent A: Oké, ik ben van mening dat ik het nog meer kan gebruiken. Ik probeer het wel, ik moet ook 

zeggen dat het niveau van de kinderen ook niet heel erg hoog is, dus ze moeten er heel erg aan 

wennen, terwijl ze vorig jaar wel heel veel met gebaren Frans hebben geleerd, maar toch vinden ze het 

lastig om in het Frans benaderd te worden. 

Alyssa: En als je nou kijkt naar bijvoorbeeld de opening van de les? Behandel je die in het Frans? Hoe 

doe je dat? 

Docent A: Met de TL, weet je, dan doe ik wel heel veel in het Frans. Bijvoorbeeld, leg je boeken neer, 

zet je tas op de grond, mobieltjes weg, alles in het Frans. En dat beginnen ze toch wel te begrijpen, dus 

weet je, het heeft wel zin, absoluut. Maar bijvoorbeeld met een TL-klas, dan heb je toch zoiets van, ze 

moeten eerst aan het werk. Maar ik ben wel van mening, ik heb wel mijn aandachtspunten voor 

volgend jaar. Ik wil het wel meer gaan doen, ja. 

Alyssa: Oké en als je bijvoorbeeld kijkt naar de afsluiting, wat doe je dan met de doeltaal als voertaal? 

Docent A: Niet zo veel. 

Alyssa: Nee? 

Docent A: Nee. 

Alyssa: En hoe komt dat dan? 

Docent A: Als ik aan het afsluiten ben, dan neem ik nog eens door wat ik vandaag gedaan heb en dat 

doe ik eigenlijk niet in het Frans. Dus de reflectie gebeurt in het Nederlands. Ja. 

Alyssa: Oké en qua organisatie?  



Bacheloronderzoek naar ‘Het gebruik van de doeltaal als voertaal’ Alyssa den Drijver, Frans, Jaar 4 

179 

 

Docent A: Hoe bedoel je dat? 

Alyssa: Nou, bijvoorbeeld, pak je spullen erbij, behandelen van opdrachten. 

Docent A: Ja, de instructies geef ik wel in het Frans. Dat probeer ik steeds meer, misschien net niet in 

de lessen waar jij bent geweest, maar dat probeer ik steeds meer, ja. Met name bij de TL, ja. 

Alyssa: En hoe doe je dat dan? 

Docent A: Neem je boeken, pak je boeken, pak bladzijde, weet ik veel, weet je, alles in het Frans.  

Alyssa: Oké en voor het behandelen van de lesstof en de opdrachten? 

Docent A: De lesstof, bedoel je dan de grammatica? 

Alyssa: Nee, meer gewoon bijvoorbeeld teksten, luisteropgaven, spreekvaardigheid. 

Docent A: Ja, dat zijn Franse opdrachten.  

Alyssa: Dus die behandel je dan in het Frans? 

Docent A: Of ik ze zelf in het Frans behandel? Nee, als de vragen in het Nederlands zijn, dan ga ik ze 

niet in het Frans behandelen. Het hangt een beetje van de methode af. 

Alyssa: Hmmhmm. 

Docent A: Weet je, zelf denk ik ook wel… 

Alyssa: En hoe bedoel je, het hangt van de methode af? 

Docent A: De ene methode, zoals Carte Orange, daar wordt er veel meer met Frans gedaan, al 

automatisch. En dan ga je automatisch daar ook in mee. En de methode Pourquoi pas is Frans, maar 

leent zich er niet voor, vind ik, op dit moment. Ook omdat het allemaal in het Frans is en dat vinden ze 

allemaal erg lastig. Dan ga je heel snel vertalen. Het hangt wel een beetje van de methode af, je wordt 

wel een beetje geleid door de methode, wat natuurlijk ook de bedoeling is, want je moet de stof 

natuurlijk volgen.  

Alyssa: Oké en als je kijkt naar de uitleg van de grammatica, gebruik je daarbij het Frans als doeltaal? 

Docent A: Ja, ik gebruik, ik probeer wel zo veel mogelijk de benamingen aan te houden, zoals die in 

het Frans worden aangehouden. 

Alyssa: Oké en complimentjes bijvoorbeeld?  

Docent A: Ja, très bien, super. Ja, weet je, dat doe ik wel. 

Alyssa: En waarschuwingen? 

Docent A: Nou, wel klassikaal. Ik zal het niet persoonlijk doen, dan doe ik het eigenlijk niet, maar wel 

klassikaal, van ‘joh let eens op’, ‘silence, s’il vous plaît’. 

Alyssa: Ja.. En hoe komt het dan dat je dat klassikaal wel doet? Maar persoonlijk niet? Wat maakt dan 

het verschil? 

Docent A: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zit er over na te denken en jij laat mij nu over dingen 

nadenken, en dat doe ik eigenlijk niet. Ja, dat is wel goed hoor. Ja.. Ja, dat is wel goed inderdaad. 

Waarom zou ik dat eigenlijk niet doen? Ja, weet je wel, als iemand iets doet, ja dan doe ik het ook wel 

persoonlijk, denk ik. Ik moet even goed nadenken. 

Alyssa: Dat mag, hoor. 

Docent A: Ja, niet altijd, maar ik doe het wel. Maar het kan meer. Ja, weet je, ik ben wel van mening 

en dat geef ik je ook aan, dat ik het meer kan gaan gebruiken, absoluut. En ik vind het ook goed. 

Alyssa: Oké en als je kijkt naar het doeltaal als voertaalgebruik in het algemeen? Wat zijn voor jou 

nou echt de voordelen van het gebruik ervan? 

Docent A: Voor mij of voor die kinderen? 

Alyssa: Allebei. 

Docent A: Dat ze gewoon meer bekend raken met de Franse taal. Weet je, als er gewoon een Franse 

luisteropdracht is, dat ze dan weten hoe het klinkt, ze staan dan niet helemaal raar te kijken. En weet 

je, een voorbeeld is nu natuurlijk ook wel dat het Frans ook in liedjes veel meer gebruikt wordt. En dat 

vind ik wel heel positief voor de ontwikkeling van de taal.  

Alyssa: En wat is daar positief aan dan? 

Docent A: Nou ja, ze horen het, ze krijgen er meer feeling mee, ze denken dan ‘ik kan ook een beetje 

Frans’, weet je. Dat vind ik leuk.  

Alyssa: Oké en ja, dit zijn voordelen. Maar als je nou kijkt naar de bezwaren van het doeltaal als 

voertaalprincipe?  

Docent A: Bezwaren? Dit kan ik niet zo benoemen. 

Alyssa: Oké, goed. Nou, dit was het eerste gedeelte, het algemene gedeelte. Ik ben nu wel benieuwd, 

we hebben natuurlijk al naar de domeinen gekeken, en aan de hand van de lesobservaties die ik gedaan 
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heb, zijn er een aantal domeinen waarin het doeltaal als voertaalgebruik vaker voorkomt dan in andere 

domeinen. En ik zou nu graag van jou willen weten wat daarvoor een verklaring zou kunnen zijn, want 

dat maakt het natuurlijk veel interessanter. Goed, de vraag is: In bepaalde domeinen zou het doeltaal 

als voertaalgebruik vaker kunnen voorkomen, dus dat houdt in dat dat ook daadwerkelijk vaker 

voorkomt, zoals in de opening, het behandelen van de lesstof / opdrachten en de complimenten. En 

hoe komt het nou volgens jou, dat er bijvoorbeeld in de opening, in het behandelen van de lesstof en 

het geven van complimenten, meer Frans gesproken wordt dan in de andere domeinen? 

Docent A: En wat zijn die andere domeinen ook alweer? 

Alyssa: Die andere domeinen zijn, bijvoorbeeld organisatie, waarschuwingen, social talk en 

grammatica-uitleg. En dat er daar dus een verschil tussen zit. 

Docent A: Ja, ik denk dat je heel snel terugvalt op het Nederlands, het is gewoon makkelijk, omdat je 

het natuurlijk zelf spreekt, de kinderen spreken het. En dat zei ik net al tegen je, het hangt natuurlijk 

heel erg van de methode af. Of je het veel gaat gebruiken of niet. En dan worden kinderen ook veel 

meer gestimuleerd om het Frans te gaan gebruiken en in een andere methode niet of minder omdat het 

gewoon, weet je, maar dat heeft niet alleen, denk ik, met het boek te maken. Het heeft ook te maken 

met het feit dat ze eerst natuurlijk heel anders les hebben gehad en het tweede jaar gaat dan natuurlijk 

over op een heel verschillend boek, een boek dat heel anders is en dan moeten ze ook ineens dingen 

gaan leren vanaf papier. En dat is vaak al lastig. En als het boek al lastig is of in hun ogen lastig lijkt, 

ga je natuurlijk ook heel snel helpen om dingen te vertalen.  

Alyssa: Ja.. 

Docent A: En misschien moet dat ook wel helemaal niet, hoor. Maar ja, je wilt het ook een beetje, het 

moet wel leuk blijven. 

Alyssa: Ja, precies. Maar, stel je kijkt bijvoorbeeld naar de opening en de afsluiting. In de opening 

komt het wel voor en je vergelijkt het met de afsluiting. 

Docent A: Ja, in de opening ben ik daar meer mee bezig dan in de afsluiting. 

Alyssa: En hoe komt dat dan? 

Docent A: Ik denk dat je dan bezig bent met ‘dit moet ik nog doen, dat moet ik nog doen, zus moet ik 

nog even doen, dit niet vergeten’. Je bent de hele tijd bezig met ‘heb ik nu alles gedaan’. Ik weet niet 

hoe het bij anderen is hoor, maar dat zou een reden kunnen zijn. 

Alyssa: Oké en als je nou bijvoorbeeld kijkt, de complimentjes worden wel in het Frans gegeven, maar 

waarschuwingen dan daarentegen weer minder. Wat maakt daarin een verschil dan? 

Docent A: Ja… Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik denk wel, dat als ik het in het Frans zou doen, dat het dan 

wat dwingender over zou komen. Ik doe het wel, maar ik zou het wel meer kunnen gebruiken.  

Alyssa: En de begrijpelijkheid? In hoeverre speelt die begrijpelijkheid een rol in het geven van 

waarschuwingen? 

Docent A: Ja, dat denk ik wel, ja. Dat die begrijpelijkheid een rol speelt. 

Alyssa: En op wat voor manier dan? 

Docent A: Ja, weet je, in het Nederlands kun je heel snel iets duidelijk maken bij een leerling. Zo van 

‘nou is het genoeg, stoppen ermee’. En in het Frans, dan weet ik niet of het op dezelfde manier 

aankomt. Maar dat zou ik moeten proberen. Kijk, in het globaal wel, maar als je het zegt, zo van ‘hè, 

wat zegt ze nu’, dan moet je het ook nog een keer gaan vertalen. En ik denk ook dat het iets is waar je 

aan het begin van het jaar mee moet starten. Met een klas en dan gewoon herhalen. En ik ben ook wel 

bezig, ik heb ook wel zinnen als leerlingen bijvoorbeeld naar de wc gaan, weet je, ze moeten het 

allemaal in het Frans vragen, dat wel, ja. 

Alyssa: Oké. Want we hebben bijvoorbeeld social talk. En dat kwam relatief gezien weinig aan bod. 

Als je bijvoorbeeld praat met leerlingen, gebeurt dat in het Frans, hoe vorm je dat? 

Docent A: Gewoon begin van de les of tijdens de les?  

Alyssa: Ja, tijdens de les, begin van de les. 

Docent A: Ja, in het Nederlands. 

Alyssa: En hoe komt het dan dat dit in het Nederlands is? 

Docent A: Ja, omdat het nog geen gewoonte is, denk ik. En dan ligt de grote schuld ook bij, ja. En 

weet je, ik ben wel van mening dat ik daar wel debiet aan ben, het is ook iets wat moet groeien, in je 

les en dan denk ik ‘joh, ik sta ook nog maar een jaar voor de klas, echt’. Ik ben me er wel van bewust 

en ik vind het ook wel belangrijk. 
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Alyssa: En stel, je wilt daar meer mee gaan doen. Hoe zie je dat dan voor je? Aan het begin van het 

schooljaar, maar zou je daar schoolbreed iets mee kunnen doen? 

Docent A: Je bedoelt met de sectie of gewoon met de talen? 

Alyssa: Ja, bijvoorbeeld. Of allebei. 

Docent A: Ja, met de sectie bijvoorbeeld zou het handig zijn als je zegt van ‘joh, dit dit en dit moeten 

de leerlingen sowieso kunnen’, maar dan heb je het meer over een leerlijn. Dat wat ze moeten 

beheersen als ze bijvoorbeeld aan het einde van de tweede klas zitten of als ze naar de derde of naar de 

tweede gaan. Ze moeten iets kunnen vertellen over zichzelf, ze moeten kunnen vertellen waar ze 

wonen, ze moeten, weet ik veel wat, over hun sport kunnen vertellen.  

Alyssa: Oké.. 

Docent A: En je kunt het natuurlijk ook zelf bepalen, daar hebben wij het natuurlijk ook al over gehad, 

om een spreektoets af te nemen, dat je dan zegt ‘joh wat hebben we nu allemaal behandeld’ en daar 

gaan we dan eens even over praten. En die spreekopdracht heb ik dan ook wel gedaan. Ik heb ook eens 

een keer een leuke opdracht gedaan, waarbij ze zelf iets moesten verzinnen met z’n tweeën, een 

presentatie, en dat mocht over van alles gaan en de leukste ideeën komen dan naar voren. En het is ook 

hartstikke leuk om te doen.  

Alyssa: Ja en ze zijn natuurlijk communicatief bezig. 

Docent A: Ja, absoluut. 

Alyssa: Oké. En nu dan eigenlijk het laatste gedeelte. En dat gaat over de verschillen qua niveau, want 

ik hoor je al TL, HAVO, VWO opnoemen. En als je nou kijkt naar je eigen doeltaal als 

voertaalgebruik, maak je daar dan ook nog onderscheid tussen, tussen bijvoorbeeld een TL-klas of een 

HAVO/VWO-groep. 

Docent A: Nou, eerlijk gezegd moet ik zeggen dat het niveau niet heel erg verschillend is. Ja, wel in 

denken, maar als je qua stof kijkt, het eerste boek van de TL en het eerste deel van de HAVO/VWO, 

zit daar heel veel vergelijkende stof in. Maar dat heb je natuurlijk zelf ook al gezien. Dus je houdt het 

ook eigenlijk een beetje simpel met de zinnen die ik gebruik en de woorden die ik gebruik. Maar het 

komt misschien ook wel, omdat je niet exact weet, als ik nu even naar de HAVO/VWO kijk, wat zij 

nou al allemaal hebben gehad. Daar heb ik me ook niet in verdiept, misschien is dat mijn ding wel en 

had ik moeten zeggen ‘wat hebben jullie allemaal al gehad, wat hebben jullie allemaal al besproken’ 

en dan kan ik dat meenemen naar volgend jaar. Dat heb ik ook niet gedaan. 

Alyssa: Ja.. Maar, stel je staat voor een TL-groep, is het dan ook zo dat je daadwerkelijk je vocabulaire 

aanpast aan het niveau van de kinderen? Dus buiten het lesboek, zeg maar, om? 

Docent A: Nou, niet zo specifiek, denk ik. Nee, ik denk niet ‘Nu heb ik een HAVO/VWO-klas, dus nu 

ga ik maar eens even anders praten’. Nee. Ik praat gewoon op dezelfde manier. Maar dat heb ik ook 

als ik lesgeef. Dan ga ik ook niet meteen denken ‘Oh, ik heb TL-kinderen, nu pas ik mijzelf aan’. Nee, 

dat kan niet. 

Alyssa: Oké en stel nou, je zegt iets tegen je leerlingen in het Frans en ze snappen er echt helemaal 

niks van, qua tekstbegrip. Wat doe je dan? 

Docent A: Nou, ik heb een leuk voorbeeld. We hadden een luisteropdracht gisteren en ze moesten 

luisteren of ze een wederkerend werkwoord hoorden in de zin. En dat deed ik, maar goed ze begrepen 

het niet en ze hoorden het ook niet. Toen heb ik de zinnen opgeschreven en vervolgens nog een keer 

stukje voor stukje laten vertalen, om te kijken wat een wederkerend werkwoord zou kunnen zijn. Dus 

ik geef niet meteen het antwoord. Absoluut niet. Dat is natuurlijk wel heel makkelijk.  

Alyssa: En zijn er nog andere manieren hoe je daar mee omgaat? Stel je vertelt iets en ze hebben het 

niet begrepen. Je geeft aan, ‘ik vertaal niet meteen’, maar zijn er ook nog andere dingen die je zou 

kunnen doen? 

Docent A: Ja, uitbeelden. Dingen aanreiken die er bijvoorbeeld mee te maken kunnen hebben. Niet 

meteen, nee.  

Alyssa: Oké, heel goed. Nu de laatste vraag van het interview en dat is de volgende… 

Docent A: Nou, kom maar op! 

Alyssa: Wat zou jij als docent kunnen doen om het doeltaal als voertaalgebruik voor jezelf, zeg maar, 

te stimuleren? 

Docent A: Stel de vragen in het Frans, in de klas. Ja, zelf dingen doen en zelf niet accepteren. Als ze 

iets vragen, gewoon zeggen dat het in het Frans moet. En de leerlingen moeten het zelf ook 

accepteren, dat ze het Nederlands niet mogen gebruiken. 
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Alyssa: En als ik dat voor me moet zien, dingen vragen, dingen doen, hoe zou je dat concreet kunnen 

aanbieden? 

Docent A: Nou, wat ik nu gedaan heb, is heel veel zinnen die ik gebruik ook nog eens laten zien op het 

bord. Je schrijft de zinnen op en ze moeten ze vervolgens ook gebruiken. En telkens komt er weer een 

beetje bij. Elke week kwamen er twee zinnetjes bij. En op een gegeven moment merk je toch ook wel 

dat ze het graag gebruiken of dat ze het proberen te gebruiken. Maar het kan veel beter. 

Alyssa: Oké en als je nou naar de sectie kijkt, wat zou de sectie kunnen doen, zeg maar, om het 

doeltaal als voertaalgebruik te stimuleren? 

Docent A: Dat weet ik dus niet. Ik weet niet hoe de sectie dat doet. 

Alyssa: Wordt er over gesproken of…? 

Docent A: Nee, ik heb het er eigenlijk nog nooit over gehad. 

Alyssa: En zou het een onderwerp kunnen zijn dat aangekaart zou kunnen worden? 

Docent A: Absoluut! Bij een werkoverleg en dat je op één lijn zit. En dat je dezelfde dingen gebruikt, 

zoals een klas die overgaat naar een andere docent, dan denk ik ‘Oké, Docent A heeft dit en dit 

gedaan, dan kan ik daar op inhaken en dan kan ik daar verder mee’. Absoluut, maar dat heeft ook met 

die doorlopende leerlijn te maken. Niet alleen met het boek, maar ook qua taal en wat ze beheersen, 

hoe vaardig zijn de leerlingen.  

Alyssa: En wat zou je daar als sectie dan mee kunnen doen? 

Docent A: Wat wij er mee zouden kunnen doen? In overlegvorm? 

Alyssa: Hmmhmm, ja.. 

Docent: Gewoon het erover hebben. En samen de einddoelen bepalen, gewoon per jaar. En die 

einddoelen kun je dus testen door bijvoorbeeld een Taaldorp, maar goed, wij proberen samen iets te 

doen voor de TL-ers, maar goed door te zeggen ‘dit hebben we behandeld, dit moeten ze kunnen en dit 

moeten ze beheersen’. En dan kunnen ze lekker door naar het volgende jaar. 

Alyssa: Ja.. Zodat de volgende docent daar gewoon verder mee kan? 

Docent A: Ja, ik denk dat dat gewoon het beste is, ja. Maar goed, die doorlopende leerlijn wordt 

natuurlijk al heel veel besproken en ik ben niet altijd bij het overleg geweest. Dus we zijn er wel druk 

mee bezig en dat moet ook.  

Alyssa: Oké, nou hartstikke bedankt voor dit interview. Bij dezen sluit ik het af.  
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Interview met Docent B (27 mei 2015) 
 

Alyssa: Welkom Docent B, bij het interview. Ik zal kort even uitleggen hoe het in zijn gang gaat. Het 

gaat natuurlijk over doeltaal-voertaal en het is eigenlijk ingedeeld in twee onderdelen. Dat houdt in dat 

het eerste onderdeel globaal gaat over doeltaal-voertaal, wat jouw mening is, hoe je ertegenaan kijkt, 

enzovoorts. En het tweede gedeelte, daarin gaan we kijken hoe het zou kunnen komen dat er in 

bepaalde domeinen meer Frans gesproken wordt dan in andere domeinen. En hoe jij daar tegenaan 

kijkt. En dan in het derde gedeelte hebben we nog een aantal vragen die te maken hebben met de 

niveauverschillen en hoe je daar als docent rekening mee houdt en we sluiten af met een algemene 

vraagt, die gaat over dat wat we zouden kunnen doen als sectie om dat doeltaal-voertaalgebruik te 

bevorderen. Ja? Is dat duidelijk? 

Docent B: Helemaal goed. 

Alyssa: Goed, de eerste vraag is: Wat zijn voor jou de belangrijkste kenmerken van een goede 

taaldocent? 

Docent B: Een goede taaldocent. Ik vind dat een docent in ieder geval de taal moet spreken in de les. 

En dat hangt natuurlijk wel een beetje af van de doelgroep die je voor ogen hebt. En de functionaliteit 

waarmee je de taal inzet. Ik denk dat als je in het VMBO over het doeltaalgebruik spreekt, dat je dan 

gewoon het gebruik van de taal inzet, in een context die heel concreet voor ze is.  

Alyssa: Kun je voorbeelden geven? 

Docent B: Bijvoorbeeld grammatica zou ik in zo’n klas niet overwegend in het Frans gaan uitleggen. 

Dus het zijn echt concrete taalhandelingen die ze echt in het leven, van alledag, zouden kunnen 

gebruiken. 

Alyssa: En heb je daar ook voorbeelden van? 

Docent B: Zeggen hoe oud je bent, je gaat naar een winkel, je bent op de camping, je wilt een plekje 

reserveren, dat soort concrete taalhandelingen. 

Alyssa: Oké en wat versta jij nou eigenlijk onder het doeltaal als voertaal-principe? 

Docent B: Ik versta daar onder dat leerlingen toch in de lessen die ze bij je volgen voldoende in 

contact worden gebracht met de taal. Dat is voor een taal als Frans natuurlijk best wel ingewikkeld. 

Kijk, Engels dat is natuurlijk zo internationaal. Je kunt de tv of de radio niet aan doen en er wordt 

Engels gebruikt en dat is voor de Franse taal natuurlijk niet het geval. Dus ik vind dat ze in lessen, die 

ze bij je volgen, wel voldoende in contact moeten komen met de taal. 

Alyssa: Dus voornamelijk vanaf de kant van de docent? 

Docent B: Nee, ik vind ook vanaf de kant van de leerlingen. Ik vind ook dat zij hun inbreng moeten 

hebben en ik probeer dat ook in de opdrachten die ik voor ze maak, te doen. Ze krijgen een soort vaste 

structuur aangeboden maar daarnaast is er altijd ruimte om ook een eigen inbreng te hebben als 

leerling. 

Alyssa: Oké en wat is nou eigenlijk je mening over het doeltaal als voertaalprincipe? Want we hebben 

nu gekeken wat je er onder verstaat, maar wat vind je er zelf van?  

Docent B: Nou, ik vind dat het een vast onderdeel moet zijn als je een moderne vreemde taal doceert 

op een school. 

Alyssa: Maar een vast onderdeel, dat is natuurlijk niet altijd zo en hoe zou je dat dan voor je zien, 

zodat het ook echt een vast onderdeel van je les is? 

Docent B: Ik denk, stel dat je over de sectie Frans praat, dat dit onderdeel misschien toch meer 

geconcretiseerd moet worden, misschien in een soort vakwerkplan. Dus voor de verschillende niveaus, 

de TL-klassen, de HAVO-klassen en de VWO-klassen. Wat verwacht je precies van deze leerlingen 

over het taalgebruik in het Frans en dat dat ook een vaste plek krijgt, niet alleen in oefensituaties maar 

ook in toets-situaties. 

Alyssa: Oké, dat is al een heel mooi idee. Goed, het onderdeel waar we nu naar gaan kijken, gaat over 

het onderdeel in hoeverre jij per domein en dat is ingedeeld in zeven verschillende domeinen, de 

doeltaal gebruikt. Dat houdt in: we hebben de opening en de afsluiting, dat zijn twee domeinen. Je 

hebt organisatie, je hebt behandelen van de lesstof en de opdrachten. Grammatica-uitleg is een apart 

domein, net zoals het geven van complimenten en van waarschuwingen en het domein social talk. En 
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wat mij het handigst lijkt, is om per domein kort, vanuit jouw kant dus, te kijken in hoeverre jij de 

doeltaal gebruikt. 

Docent B: Heb je een schaal gemaakt? 

Alyssa: Ja, ik heb het tijdens de lesobservaties zo gedaan dat ik per domein gekeken heb hoe vaak er 

een woord gebruikt wordt, hoe vaak een halve zin, een hele zin en een tekstje. Dus op die manier heb 

ik gekeken, maar nu gaat het er eigenlijk om in hoeverre jij vindt dat je tijdens de opening de doeltaal 

als voertaal gebruikt, tijdens de afsluiting, organisatie, enzovoorts. 

Docent B: Ja. 

Alyssa: Dus dan beginnen we met de opening. Als je daar naar kijkt, qua doeltaal-voertaalgebruik, hoe 

geef je dat vorm? 

Docent B: Nou, daar ben ik  niet altijd even consequent in. Ik vind dat het moet en vaak heb ik dat ook 

wel voorbereid, maar ik doe het niet structureel. Maar gewoon het begroeten, het binnenkomen, dat 

zou eigenlijk gewoon standaard in het Frans moeten plaatsvinden. 

Alyssa: Dus je geeft aan dat je dat niet structureel doet. En hoe komt dat dan, dat dat niet gebeurt? 

Docent B: Ja, dat komt eigenlijk door mijn andere baan die ik heb, waardoor ik soms, dan gebeurt er 

vlak voor de les iets en dan zit de klas al binnen en dan zit je meteen op de organisatie in plaats van op 

de opening. En dat loopt soms een beetje door elkaar heen. 

Alyssa: Oké en voor de afsluiting van de les? 

Docent B: Ja, dat zou ook in de doeltaal moeten plaatsvinden maar daar heb ik hetzelfde probleem, dat 

ik daar niet altijd even consequent in ben. De ene keer wel, de andere keer niet, dat is dus iets wat ik 

niet standaard doe.  

Alyssa: En in de ideale situatie, hoe zie je dat dan voor je? 

Docent B: Het gebruik van de doeltaal, bedoel je? 

Alyssa: Ja, in die domeinen. 

Docent B: In die domeinen.. Ik denk dat je de begroeting in het Frans kunt doen, dat je kunt zeggen 

wat je die les gaat doen, dat kun je in het Frans doen. Je kunt ze aan het werk zetten in het Frans en bij 

de afsluiting, vaak staat het huiswerk wel in het Frans op het bord. Dan kun je daar gewoon ook mee 

afsluiten, dus wat moet er gebeuren voor de volgende keer. Wat ga je leren, wat ga je maken en dat je 

afscheid van ze neemt.  

Alyssa: Oké, goed. En qua organisatie? Dus bijvoorbeeld tijdens de les? In hoeverre gebeurt de 

organisatie tijdens jouw lessen in het Frans? 

Docent B: Bedoel je de opbouw van de les of het aansturen van de leerlingen? 

Alyssa: Beiden. 

Docent B: Ja, dat is situationeel. 

Alyssa: Ja.. 

Docent B: De ene keer zeg je, asseyiez-vous, ga zitten en de andere keer ‘silence’ of ‘arrête’ en de 

andere keer doe je het in het Nederlands. Het is een mix van beide dingen door elkaar heen, denk ik.  

Alyssa: Ja.. En voor het behandelen van de lesstof en de opdrachten? 

Docent B: Ja, dat vind ik een moeilijke. 

Alyssa: Ja? 

Docent B: Dan neem ik toch vaak de vlucht naar het Nederlands, zeg maar. Omdat je dan vaak met 

niveauverschillen binnen de klas te maken hebt. Stel, je gaat iets uitleggen in het Frans, dan is soms 

het begrip van die zaken gewoon al in het Nederlands voor sommige leerlingen moeilijk. Laten we 

zeggen: delend lidwoord. En dan ga je dat ook nog in het Frans doen. Dan ben je een deel van de klas 

gewoon kwijt op dat moment. 

Alyssa: Ja.. 

Docent B: Dus vaak doe ik die instructie vaak in het Nederlands. En als ze dan opdrachten gaan 

maken, dan probeer ik daar wel wat Franse termen door heen te mixen. 

Alyssa: En als het bijvoorbeeld niet om grammatica gaat, maar stel, je behandelt bijvoorbeeld een 

tekst of je gaat een fragment luisteren, hoe ga je daar dan mee om? 

Docent B: Ja, dan gebruik je, zeg maar, de structuur van de woorden die ze kennen, zoals ‘écoute’, 

‘arrête’, die gebruik je wel, maar dat zijn een soort stopwoordjes of bepaalde woordjes die je dan in 

het Frans gebruikt, waarmee je de opdracht aankondigt of de voortgang stimuleert in de opdracht maar 

het zijn geen hele instructies en hele lappen tekst. 

Alyssa: Oké en de uitleg van de grammatica, daar heb je net al een beetje iets over gezegd. 
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Docent B: Dat doe ik in het Nederlands. 

Alyssa: Gewoon in het Nederlands.. Oké en de complimentjes? 

Docent B: Volgens mij doe ik die in het Nederlands en toch misschien ook wel in het Frans. Dan zitten 

die er waarschijnlijk automatisch ingebakken.  

Alyssa: Oké en de waarschuwingen? 

Docent B: Die zijn, denk ik, in het Nederlands. 

Alyssa: Ja? En hoe komt dat, dat die in het Nederlands zijn?  

Docent B: Dat is mijn gevoel een beetje, omdat de waarschuwingen vaak gaan naar de leerlingen die 

minder binding met de taal hebben en minder goed zijn in de taal. En die pak je even kort en bondig 

dan op dat moment.  

Alyssa: Oké en de social talk? 

Docent B : Nee, dat gebeurt niet in het Frans. 

Alyssa: Oké, dus dat gebeurt in het Nederlands? 

Docent B: Ja, ik heb dat wel eens in de bovenbouw gedaan, dat heb ik wel eens gedaan in het Frans. 

Alyssa: Ja.. En als je nu kijkt naar de voordelen van het gebruik van de doeltaal als voertaal, wat zijn, 

volgens jou, wanneer je het toepast, voordelen van het gebruik hiervan? 

Docent B: De voordelen voor mij zijn de leerlingen zo vaak mogelijk in aanraking te laten komen met 

de Franse taal en om ze daar bekend mee te maken. Ik vind het een voordeel om de leerlingen een 

standaardrepertoire op te laten bouwen, waarmee de leerlingen zich gemakkelijk kunnen redden als ze 

de Franse taal moeten gaan gebruiken. 

Alyssa: En zijn er volgens jou ook nog bezwaren tegen het doeltaal als voertaalgebruik? 

Docent B: Ja, sommige leerlingen in de klas hebben echt moeite met het vak Frans. Die vinden Frans 

echt een hele moeilijke taal. Dat betekent dat je voor deze doelgroep altijd moet checken of de 

boodschap daadwerkelijk goed overkomt en zal je soms meer hulplijnen moeten geven of soms in het 

Nederlands extra toelichting moeten geven. 

Alyssa: Oké, heel goed. En als je nou kijkt naar het feit dat er in een aantal domeinen het doeltaal als 

voertaalgebruik vaker voor kan komen, in bijvoorbeeld de opening, de organisatie, het behandelen van 

de lesstof en de opdrachten, grammatica-uitleg en complimenten. Wat zijn volgens jou redenen dat er 

in bijvoorbeeld de opening of in de afsluiting meer Frans gesproken wordt dan bijvoorbeeld in de 

organisatie of in de waarschuwingen? 

Docent B: Ik vind het belangrijk dat, wanneer de leerlingen binnenkomen, ze direct weten dat ze bij 

Frans binnenkomen. En dat ze weten ‘wij hebben nu Frans’. Dat ze meteen de overstap gaan maken 

vanuit de vorige les naar de nieuwe les: ‘Ik zit nu bij Frans in de les en het gaat nú gebeuren voor het 

vak Frans’. Dus ik vind het welkom heten, de opening, moet zo duidelijk zijn dat de leerlingen direct 

begrijpen ‘Hey, ik zit bij het vak Frans’. 

Alyssa: Ja en als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de afsluiting en de organisatie bijvoorbeeld. Dus het 

aangeven van ‘nu moet je je spullen erbij pakken’. Of waarschuwingen en social talk. Hoe zou het 

volgens jou kunnen komen dat er in die domeinen minder Frans gesproken wordt? Of bijvoorbeeld in 

de afsluiting? 

Docent B: Ja, de afsluiting, daarvan wil je eigenlijk voor 100% zeker weten dat de boodschap is 

overgekomen. Er zijn natuurlijk wel standaardwoorden zoals ‘maken’, ‘leren’ in het Frans, die wel 

gebruikt worden. Maar om exact de puntjes op de ‘i’ te zetten, zodat de leerlingen duidelijk begrijpen 

wat uiteindelijk de huiswerkopdracht is voor de volgende keer, is de extra toelichting vaak wel in het 

Nederlands.  

Alyssa: Oké en wat betreft de organisatie? 

Docent B: Het gaat weer om het standaardrepertoire. Je moet echt met de leerlingen een vocabulaire 

opbouwen, zoals ‘ga zitten’, ‘pak je boek’, ‘we zijn klaar’, ‘begin’, die woorden kennen ze wel, dus 

die gebruik je vaak als een soort sleutelwoorden wel in het Frans. Soms in complexere situaties en dan 

zit je toch met leerlingen die op verschillende niveaus werken binnen het vak Frans, dan zal je er toch 

rekening mee moeten houden dat sommige leerlingen het wel begrijpen en dat andere leerlingen juist 

dat extra zetje in de rug nodig hebben.  

Alyssa: En als je kijkt naar jezelf, met betrekking tot het geven van waarschuwingen, dezen komen 

voornamelijk in het Nederlands voor. Hoe zou je dat kunnen verklaren? 

Docent B: Ja, positieve complimentjes of positieve uitspraken doen of het geven van complimentjes 

aan leerlingen, die zijn makkelijker in gebruik. Maar als je een leerling corrigeert, al is het een simpele 
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correctie zoals ‘Stop’, ‘Ga door’, ‘Luister’, die doe je wel in het Frans. Maar als een leerling echt jouw 

grenzen overtreedt en echt duidelijk moet begrijpen, ‘dit kan niet, wat ik nu doe, ik moet stoppen’. 

Dan ga je toch over naar het Nederlands om het heel duidelijk te maken, van ‘dit is het’ en dan gaan 

we weer verder met de orde van de dag binnen het vak Frans.  

Alyssa: Ja.. en qua social talk? Dus gewoon gesprekjes onderling met je leerlingen ?  

Docent B: Ja, dat is een aandachtsgebied. In de bovenbouw doe ik dat wel. In klas één en twee 

eigenlijk minder, omdat mijn focus daar vooral gericht is om simpele taalhandelingen aan te leren, die 

ze eigenlijk direct op de camping of in de supermarkt of bij de bakker kunnen gaan gebruiken. In de 

bovenbouw hebben ze meer gewoon spullen mee in hun tas, waarbij zij soms gemakkelijk kunnen 

vertalen over ‘wat heb je tijdens het weekend gedaan’ of ‘wat ga je komende vakantie doen’.  

Alyssa: Dus als ik het goed begrijp, heeft het voornamelijk met het niveau van de leerlingen zelf te 

maken? 

Docent B: Ja en het accent dat nu in de onderbouw vooral ligt op die simpele taalhandelingen te 

gebruiken. Kijk, social talk, dat gaat in de onderbouw vooral over ‘hoe ben je’, ‘in welke klas zit je’, 

‘welk vak vind je het leukst’, ‘wat is je lievelingskleur’, maar dat is natuurlijk niet de social talk van 

‘wat heb je dit weekend gedaan’ of ‘wat vind je van de laatste films’ of weet ik veel wat. 

Alyssa: Goed, dit was dan het tweede gedeelte. Dan gaan we nu over naar het derde gedeelte en dat 

gaat over onder andere hoe je rekening houdt met verschillende niveaus. Dus in jouw geval, geef je 

natuurlijk les aan TL. Pas je ook je doeltaal als voertaalgebruik daarop aan? Hoe doe je dat? 

Docent B: Ja, absoluut. Je ziet dat je veel moet herhalen, heel veel moet herhalen. Dat is gewoon 

standaard in die klas. Je ziet ook, ik probeer altijd vanuit het Frans te beginnen en dan nog een keer te 

herhalen. En degene die er dan de derde keer nog niet bij is, dan die wel een extra zetje mee te geven 

in het Nederlands.  

Alyssa: En stel, je zou lesgeven aan HAVO/VWO, hoe zou het doeltaal als voertaalgebruik dan in je 

lessen terugkomen? 

Docent B: Ja, daar verwacht je meer van. Dus ik zou dan minder herhaling aanbieden en de 

standaardwoorden, dan eerder standaardzinnen, dus eigenlijk het communicatieniveau wordt dan 

verhoogd. 

Alyssa: En stel, je geeft les en ze snappen er echt helemaal niks van, laten we het zo maar even stellen. 

Hoe houd jij als docent daar rekening mee? Qua tekstbegrip? 

Docent B: Ja, ik geef altijd een centrale instructie, daarna hebben de leerlingen de tijd om aan de slag 

te gaan met de opdracht en dan loop ik altijd rond in de klas. Je hebt altijd van te voren dat je weet, 

‘dat groepje, daar hoef ik me geen enkele zorgen over te maken, dat gaat goed’. Daar moet ik geven 

even bij gaan staan en dus even kijken hoe goed gaat het. En je weet, er is altijd een groepje, dat heeft 

moeite met opstarten, die vinden de opdracht moeilijk om uit te voeren, heeft net aan de woordenschat 

om misschien dingen te gaan doen, maar ja, starten daar heel slecht mee op. Die zal je dus dat extra 

zetje moeten geven en dat doe je eerst door de stimulans in het Frans. Maar als dat nou echt niet lukt, 

dan ga je via een soort ‘moddeling’ voor te doen, van ‘wat is de bedoeling?’, ‘kijk, zo werkt het’, ‘we 

doen het twee à drie keer samen en dan de vierde keer moet je proberen om het zelf te doen’. 

Alyssa: Ja en dat is dus met tekstbegrip. En stel nou, ze begrijpen het echt niet, wat voor manieren kun 

je dan gebruiken om de boodschap alsnog over te brengen? 

Docent B: Ja, dat is consequent blijven herhalen via een vast stappenplan. Vooral als het over 

tekstbegrip gaat, dat je echt volgens vaste lijnen, vaste stappen, met die leerling de stappen weer 

doorloopt hoe ze tot een antwoord kunnen komen. En dat je aan de hand van die stappen probeert te 

checken ‘Waar loopt nu iemand vast? Waar gaat het mis?’ 

Alyssa: Oké en als ze het helemaal niet begrijpen, wat zou je dan kunnen doen? 

Docent B: Je bedoelt qua tekst of eh..? 

Alyssa: Nou, gewoon, wanneer je in het Frans, zeg maar spreekt, en je hebt het op meerdere manier 

geprobeerd uit te leggen. 

Docent B: Ja, dan neem ik toch de noodlijn naar het Nederlands, omdat ik vind dat de leerling wel 

betrokken móet blijven bij de les die je op dat moment uitvoert. En als ik het echt op meerdere 

manieren heb geprobeerd en de leerling begrijpt het echt niet, dan vind ik dat ik in het Nederlands 

duidelijk moet maken van ‘Dit heb ik net in het Nederlands tegen je verteld, welke woorden heb je wel 

meegepikt? Waar loopt het vast?’ en dan ga ik in het Nederlands verder. 
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Alyssa: Goed. Nou, dan hebben we nu als allerlaatste vraag: Wat zou jij als docent kunnen doen om 

het doeltaal als voertaalgebruik in je lessen te stimuleren?  

Docent B: Ik denk dat we echt binnen de sectie spreekvaardigheid in het vakwerkplan duidelijk naar 

voren moeten laten komen. Het lesmateriaal dat wij nu gebruiken, daarin zit wel spreekvaardigheid 

maar in verhouding tot leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en grammatica, dan is dat een kleiner 

onderdeel waar je best, op een andere manier, vooral communicatief mee om kan gaan. Gewoon ‘ik ga 

naar de supermarkt en ik wil…’. Of ‘ik wil een hotelkamer reserveren en dat doe ik zo…’. Echt die 

concrete taalhandelingen centraal stellen, ook in een deel van je les. Dus in je vakwerkplan.  

Alyssa: En hoe zouden we dat als sectie dan kunnen vormgeven? Want we hebben het nu over 

bepaalde situaties, waaruit gehandeld wordt. 

Docent B: Ik denk dat het ook gewoon beoordeeld moet worden. Kijk, vaak is nu spreekvaardigheid: 

oefenen in de les. Soms krijgen ze er een cijfer voor, maar niet altijd. Dus je zult het belang van 

spreekvaardigheid, dus als je spreekvaardigheid echt belangrijk vindt als onderdeel van je vak, zal je 

dus ook moeten gaan beoordelen. Dus ja, ook zwaarder laten meetellen. 

Alyssa: Oké, nou prima. Bedankt voor het interview. 
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Interview met Docent C (27 mei 2015) 
Alyssa: Welkom, Docent C. We gaan dus een interview houden over het doeltaal-voertaalgebruik 

natuurlijk. Het eerste onderdeel dat we gaan behandelen, gaat over jouw mening bijvoorbeeld over het 

doeltaal als voertaalprincipe in het algemeen is. Wat bijvoorbeeld voordelen zijn, wat bezwaren zijn 

van het principe. En dan gaan we in het tweede gedeelte wat dieper in op de observaties die ik tijdens 

de lessen gedaan heb. En aan de hand daarvan ga ik een aantal vragen stellen. En dan uiteindelijk 

sluiten we het af en zo wordt het interview vormgegeven. Is dat duidelijk? 

Docent C: Nou, prima. Ja, duidelijk. 

Alyssa: Oké, nou goed. De eerste vraag waar we mee gaan beginnen, is: Wat zijn voor jou de 

belangrijkste kenmerken van een goede taaldocent? 

Docent C: Een goede taaldocent is voor mij iemand die enthousiast voor de klas staat, iemand die op 

een levendige manier lesgeeft. Iemand die leerlingen goed bij de les weet te betrekken. En ja, door de 

taal te gebruiken, breng je ook de taal in het lokaal. 

Alyssa: Ja.. oké, en als je dus kijkt naar het doeltaal als voertaalprincipe, wat versta jij daar nou onder? 

Docent C: Doeltaal-voertaal is voor mij, ja het liefst alles gewoon in het Frans, en dat is iets wat we nu 

in de brugklas ook doen, met de AIM-methode. Ik vind het geweldig als ik merk dat ik een gesprekje 

bijvoorbeeld gewoon met de leerlingen over het weer kan voeren, dat die gewoon antwoord kan geven 

in het Frans. Ik merk wel dat ik het heel moeilijk vind, wat was de vraag ook alweer? 

Alyssa: Wat je er onder verstaat.. 

Docent C: Ja, de klassentaal, geef dit even aan, doe het raam dicht, zoveel mogelijk in het Frans. Dat is 

voor mij doeltaal-voertaal. Waarbij je wel eens beperkt wordt door de klas waar je mee werkt 

bijvoorbeeld.  

Alyssa: Ja.. 

Docent C: Ik denk dat als ik de hele tijd Frans praat, dat het ze tegen de borst gaat stuiten. Dat ze dan 

denken ‘Ah, daar komt zij weer met haar Frans’, dat er een gezond evenwicht in moet zijn te vinden.  

Alyssa: Kun je daar ook een voorbeeld van noemen? 

Docent C: Dat is wat we normaal met AIM doen, in de brugklas. En dan overgaan naar de tweede klas. 

En dan zijn de HAVO-leerlingen eruit gefilterd en dan blijft er een TL-klas over en ik vind dat ik dan 

te weinig Frans praat en dat vind ik dan ook heel zonde, maar toch, ze hebben wel een bepaalde basis 

meegekregen, maar ik vind dat daar te weinig Frans gesproken wordt. 

Alyssa: Oké en daar komen we zo, waarschijnlijk, ook wel weer op terug, op dat onderdeel. En wat is 

nou jouw mening? We hebben natuurlijk nu gekeken naar dat wat jij er onder verstaat, maar wat is nou 

jouw mening over het doeltaal als voertaalprincipe over het algemeen? Wat vind je ervan? 

Docent C: Ik vind het helemaal geweldig en ik vind ook dat het zo veel mogelijk gestimuleerd moet 

worden bij docenten. En ik wil dat het uiteindelijk gewoon wordt voor de leerlingen. Dat ze het niet 

meer zo gaan zien als iets bijzonders, ook al doen ze het niet bij Duits, maar dat het iets heel gewoons 

voor ze wordt. Dat is wat ik zou willen bereiken. 

Alyssa: Bij Frans? 

Docent C: Bij Frans, ja. 

Alyssa: Oké, nu hebben we een onderdeel dat bestaat, zeg maar uit, in hoeverre we gaan kijken hoe jij 

de doeltaal als voertaal in jouw lessen gebruikt, dus gewoon in het algemeen. Dat bestaat uit zeven 

domeinen. Het eerste domein is opening. Ik noem ze gewoon even op: dus begin van de les en het 

einde van de les, organisatie, ‘pak je boeken erbij’, enzovoorts. Het behandelen van de lesstof en de 

opdrachten, uitleg van de grammatica, het geven van complimenten, het geven van waarschuwingen 

en social talk, waarbij er gesprekjes worden gevoerd over koetjes en kalfjes. En dan ben ik benieuwd 

hoe jij dat per domein, zeg maar, vormgeeft. En of je daar ook voorbeelden bijvoorbeeld bij hebt, 

zodat ik een beter beeld heb bij de manier waarop jij het vorm geeft binnen je lessen.  

Docent C: Dan heb ik nog wel even een toelichting. Heb ik het over de tweede klas of over de eerste 

klas? 

Alyssa: Over je lessen in het algemeen. Je mag van mij best een afwisseling maken tussen jaar één en 

twee. 

Docent C: Oké, dat is prima. 

Alyssa: Oké, dus voor de opening. 
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Docent C: In de eerste klas meteen altijd in het Frans, heel veel Frans praten, niet de hele les, dat zou 

ik wel willen, maar dat komt denk ik neer op de helft van de les ongeveer. Maar in de tweede klas TL 

beduidend minder. Ja, zelfs in de opening en in de afsluiting van de les. 

Alyssa: En hoe komt dat dan? 

Docent C: Dat heeft met het klassenmanagement te maken, met de organisatie. En dat ik mij er minder 

bewust van ben. Dat ik denk ‘Hè, even wat meer Frans praten’. Dus er is een heel groot contrast tussen 

de eerste klas en de tweede klas. 

Alyssa: En de eerste klas van TL hebben ook de AIM-methode gehad? 

Docent C: Dit jaar niet meer. 

Alyssa: Dit jaar niet meer, oké. En qua organisatie? Dus als je zegt, ‘pak dit erbij, maak deze opdracht’ 

bijvoorbeeld. 

Docent C: Ja, in de eerste klas alles in het Frans, ook van ‘pak nu je boek, bladzijde die en die, we 

gaan nakijken’ en dat gaat allemaal in het Frans. En bij de tweede klassen gaat dit bijna uitsluitend in 

het Nederlands, denk ik. 

Alyssa: En waardoor wordt dat veroorzaakt? 

Docent C: De methode waarmee les wordt gegeven en het niveau van de leerlingen. 

Alyssa: En zou het dan niet zo kunnen zijn dat het doeltaalgebruik aangepast wordt op het niveau van 

de leerlingen, zodat het begrijpelijk wordt voor de leerlingen? Waardoor het alsnog toepasbaar wordt? 

Docent C: Dat zou kunnen, maar daarvoor is het boek op dit moment te moeilijk in de tweede. Dat 

heeft echt wel wat toelichting nodig en dat beperkt mij in het gebruik van de doeltaal.  

Alyssa: En het behandelen van de lesstof en de opdrachten? Dus je lesstof, zeg maar, en je 

opdrachten? 

Docent C: In de eerste klas in het Frans en in de tweede klas in het Nederlands. 

Alyssa: Komt er verder helemaal geen doeltaal als voertaal in voor, voor de tweede klas? 

Docent C: Nou, nee, dat zouden misschien stukjes zijn maar niet helemaal in het Frans, nee. 

Alyssa: Oké en de uitleg van de grammatica? 

Docent C: Ja, dat is iets wat ik in de eerste klas eerst in het Frans doe en daarna geef ik toch een 

toelichting in het Nederlands, dan laat ik ze ook de aantekeningen overnemen, omdat ik dat best wel 

belangrijk vind. En in de tweede klas is het helemaal in het Nederlands. 

Alyssa: Oké en de complimentjes? 

Docent C: In de eerste klas in het Frans en in de tweede klas in het Nederlands. Op een toets zal ik 

gerust wel iets in het Frans daarbij schrijven. 

Alyssa: En klassikaal bijvoorbeeld? 

Docent C: Ik denk dat ik dat in het Nederlands doe, misschien per ongeluk ook wel eens iets in het 

Frans. Dat is niet per ongeluk, maar goed.. 

Alyssa: En de waarschuwingen? 

Docent C: In de eerste klas in het Frans en in de tweede klas in het Nederlands.  

Alyssa: En zou je verder nog iets meer… want het heeft dus met organisatie te maken, als ik het goed 

begrepen heb? 

Docent C: Nou ja, het heeft en met de methode te maken, denk ik, want hoe duidelijker het voor de 

leerlingen het in de tweede klas is, hoe makkelijker je het in het Frans kunt doen. Maar het boek, dat 

vergt best wel heel veel voorbereiding, het is niet altijd meteen duidelijk voor ze. Dus wanneer ik dat 

dan in het Frans ga uitleggen, dat wordt dus gewoon niks.  

Alyssa: Oké, begrijpelijk. En dus de waarschuwingen in het Nederlands voor de tweede klassen?  

Docent C: Ja en voor de eerste klassen, geen probleem in het Frans en dat snappen ze ook prima.  

Alyssa: En de social talk? Dus praten over koetjes en kalfjes? 

Docent C: Ja, dat is voor allebei in het Nederlands. 

Alyssa: Oké, dan gaan we nu over, eigenlijk, naar wat de voordelen en de nadelen zijn van het doeltaal 

als voertaalgebruik in de les. En dan nu even in het algemeen: wat zijn volgens jou nou echt voordelen 

van het gebruik van de doeltaal als voertaal? 

Docent C: Goed, dan ga ik eerst even over naar de eerste klas, met de AIM-methode. Voordelen zijn 

gewoon dat het heel gewoon voor ze wordt en ze snappen het. Eerst vinden ze het nog vreemd, maar 

uiteindelijk wordt het heel gewoon, en dat is het voordeel van het lesgeven in het Frans. Ze raken heel 

snel vertrouwd met de Franse taal en ze durven te praten ook, nog een heel erg pluspunt. 
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Alyssa: En stel, we verplaatsen dat naar bijvoorbeeld jaar twee en we passen de lessen er zo op aan dat 

het voor de leerlingen ook vertrouwd zou raken, hoe zou je dat voor je kunnen zien? 

Docent C: Het zou kunnen, mits er een methode is, waar het gewoon veel duidelijker is, waar hele 

makkelijke instructies boven zouden staan, dan zou het inderdaad kunnen. 

Alyssa: Oké en zijn er volgens jou dan ook nog echt bezwaren wat betreft het doeltaal als 

voertaalgebruik? 

Docent C: Nee, ik zie daar geen bezwaren van. Helemaal niet, ik zou niet weten wat. 

Alyssa: Oké, nou goed. We hebben nu dus al gezien dat er in sommige domeinen heel veel Frans 

gesproken wordt en in andere domeinen minder. Zou je zelf een verklaring kunnen geven hoe het komt 

dat er bijvoorbeeld in het ene domein, als we alleen naar de tweede klassen kijken, meer Frans  

gesproken wordt dan in het andere domein? 

Docent C: Nou, in de tweede klassen spreek ik al nauwelijks Frans, dus dan is het wel moeilijk om 

daar een verklaring te geven waarom er in het ene domein wel wordt gesproken en in het andere 

domein niet. Ik probeer er wel wat Franse woordjes in te gooien, in de zin van dat wat automatisch 

gaat, maar ik kan dan geen uitspraak doen over dit domein wel en dat domein niet. 

Alyssa: En als je kijkt naar het eerste jaar? 

Docent C: Je bedoelt dat met social talk bijvoorbeeld? 

Alyssa: Ja.. 

Docent C: Dat is omdat ze nog niet de woordenschat hebben om een praatje te maken over dingen dat 

ze buiten de les om bezig houdt. 

Alyssa: Ja.. 

Docent C: Dus dat heeft met de woordenschat te maken. Het zou misschien wel lukken en soms zeg 

ik, ‘dat kun je natuurlijk ook in het Frans zeggen’, en dan zeggen ze ‘oja’, dus dan moet je ze er even 

op wijzen natuurlijk. 

Alyssa: Oké, nou goed. Dit was het eerste gedeelte, nu gaan we over naar het tweede gedeelte. Dat 

gaat dus over, aan de hand van de lesobservaties die ik waargenomen heb, ga ik een aantal gerichte 

vragen stellen. En de eerste vraag gaat over het vaker voorkomen van de doeltaal als voertaal. In dit 

gedeelte gaat het dus alleen om jaar twee. Want in jaar één, daar ben ik natuurlijk niet bij geweest. 

Docent C: Nee.. 

Alyssa: Nou, in bepaalde domeinen zou het doeltaal als voertaalgebruik vaker voor kunnen komen, 

zoals het behandelen van de lesstof / de opdrachten, de grammatica en de complimenten. En wat zijn 

volgens jou de redenen daarvoor of hoe zou je het kunnen verklaren dat je tijdens het behandelen van 

de lesstof of de opdrachten meer Frans spreekt dan dat je bijvoorbeeld doet tijdens social talk en de 

opening of de afsluiting van de les? 

Docent C: Daaruit maak ik op dat ik wanneer ik de oefeningen behandel dus meer Frans spreek dan 

tijdens… 

Alyssa: Ja.. 

Docent C: Ja, dat is dus zo? 

Alyssa: Ja.. 

Docent C: Jeetje, dat vind ik best wel lastig. Ik denk omdat ik dan al Frans voor me neus heb, aan de 

hand van het boek, dat ik dan Frans ga praten. Dat zal wel met gewoontes te maken hebben, denk ik. 

Alyssa: En als je nou kijkt naar bijvoorbeeld de grammatica-uitleg? 

Docent C: Dat zou veel te lastig voor ze zijn in de tweede, om dat in het Frans te doen. 

Alyssa: Ja, want er worden wel stukjes in het Frans behandeld, want er worden voorbeelden gegeven, 

dus dat houdt in dat er wel doeltaal als voertaal gebruikt wordt. 

Docent C: Ja, dat klopt ja, het komt wel aan bod, maar dan op zo’n manier dat het begrijpelijk voor ze 

is. 

Alyssa: En de complimentjes? 

Docent C: Die geef ik op papier in het Frans maar zo in de les geef ik die niet in het Frans, volgens 

mij. 

Alyssa: Soms worden ze ook in het Frans gegeven, wat waarschijnlijk een soort automatisme is 

geworden. 

Docent C: Ja.. 
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Alyssa: Er wordt in sommige domeinen ook minder Frans gesproken. Bijvoorbeeld in de opening, de 

afsluiting, de organisatie, waarschuwingen en social talk. En hoe zou je het nou kunnen verklaren dat 

er bijvoorbeeld in de opening of in de afsluiting minder Frans gesproken wordt? 

Docent C: Dat vind ik alleen maar jammer, want dat zou ik makkelijk in het Frans kunnen doen.  

Alyssa: En hoe zou je dat voor je zien dan? Hoe zou je dat vormgeven? 

Docent C: Nou, door gewoon te zeggen dat ze moeten gaan zitten in het Frans, of ‘hallo’, enzovoorts. 

Maar misschien telt het ook mee dat het mijn mentorklas is en dat ze ook gauw met andere dingen bij 

me komen in plaats van… Dat is soms best wel lastig om dat gescheiden te houden van Frans en 

mentorklas. Ik denk dat het daar mee te maken heeft; ik vind het moeilijk om daar zo op te 

antwoorden. 

Alyssa: Oké en bijvoorbeeld voor de afsluiting? 

Docent C: Voor de afsluiting, dat zou ook een kwestie van gewenning zijn, want dat kan ik makkelijk 

in het Frans doen, maar dat doe ik volgens mij in het Nederlands. 

Alyssa: En hoe zou je dat dan voor je kunnen zien? Heb je voorbeelden? 

Docent C: Doordat je bijvoorbeeld in het Frans zegt ‘jongens, we hebben nog één minuut, doe je boek 

dicht en blijf zitten tot de bel gaat’ en dat snappen ze.  

Alyssa: Ja. En voor de social talk? 

Docent C: Dat is niet te doen in het Frans, dat niveau hebben ze niet, nee.. En misschien omdat het ook 

mentorleerlingen zijn, dan gaat het toch ook weer over dingen waarvan ze de woorden niet beheersen. 

Dus dat gaat ‘m niet woorden. 

Alyssa: En waarschuwingen en organisatie? Want die lopen eigenlijk een beetje door elkaar heen? 

Wanneer het om opmerkingen als ‘pak je boek erbij’ gaat? 

Docent C: Dat zou ook makkelijk in het Frans kunnen, maar op de één of andere manier raak je dat 

een beetje kwijt aan het begin van het jaar en dat is heel zonde. Dat zou wel voor mijzelf iets zijn, dat 

soort dingen moet je weer op terug kunnen grijpen.  

Alyssa: Ja en terug kunnen grijpen waarop doen? 

Docent C: In een nieuw schooljaar, van ‘dat ga ik allemaal weer in het Frans doen’. 

Alyssa: Hoe zie je dat voor je? 

Docent C: Bijvoorbeeld de opening van de les, de afsluiting van de les, altijd in het Frans. En dat ze 

daar ook aan wennen en dat ze dat niet raar vinden. 

Alyssa: Oké, heel goed. Dan komen we nu aan bij het laatste gedeelte en dat gaat eigenlijk over, want 

we hebben het al een paar keer gehad over die verschillende niveaus, het feit dat het doeltaal als 

voertaalgebruik daar natuurlijk op wordt aangepast. En hoe maak jij als docent gebruik van het 

verschil in niveau per klas? Zie je dat terug in je doeltaal als voertaalgebruik? 

Docent C: In de huidige HAVO/VWO AIM-klas zie ik dat sommige kinderen al verrassend goed 

Frans kunnen spreken, zelf de kinderen, ik neem even een jongen als voorbeeld, die zich niet 

voorbereid op toetsen, maar hij praat wel in volle zinnen Frans tegen me. Ik vind dat helemaal 

geweldig. En dan zie ik wat een effect dat heeft. Ze verstaan het en ze kunnen gewoon dingen 

terugzeggen en dat vind ik heel erg stimulerend.  

Alyssa: En hoe komt dat dan dat ze dat daar wel kunnen? 

Docent C: Omdat ik denk dat ze daar toch wat taliger zijn en dat het niveau toch wat hoger ligt en dat 

zij het toch wat sneller oppikken en weer kunnen produceren. Dat vermoed ik. 

Alyssa: Want TL heeft natuurlijk ook AIM gehad en pas je je niveau daar dan ook op aan? 

Docent C: Ja, dan herhaal ik meer en dan toch weer dingetjes opnieuw doen. En je merkt dat ik met 

HAVO/VWO sneller door de stof heen ga dan met de voormalige TL-klassen.  

Alyssa: En als je dus kijkt naar de 2TL-klas? 

Docent C: Ja, ze zullen nog wel een basis hebben van vorig jaar, dat kan niet missen, dat is prima. Dus 

een heleboel luistervaardigheid zit allemaal nog in hun hoofd, dus ook het herkennen van woorden die 

ze al gehad hebben, als er ook een woord weer terugkomt, dan weten ze ook meteen weer wat het nou 

was. Ik merk heel erg dat dat is blijven hangen. 

Alyssa: Oké en we hebben het, ik weet het niet helemaal zeker meer of we het er over gehad hebben, 

het Franse tekstbegrip, dat zal voor de ene leerling hoger liggen dan voor de andere leerling. En hoe ga 

je daarmee om? Want als je gebruik maakt van de doeltaal als voertaal, dan maak je natuurlijk gebruik 

van het Franse tekstbegrip en hoe houdt je daar rekening mee? Met bijvoorbeeld vocabulaire 

enzovoorts? 
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Docent C: Bedoel je dan met de AIM-klassen of met de tweede klassen? 

Alyssa: Met beiden. 

Docent C: Even denken, met tekstbegrip. Het enige wat ik me zo voor de geest kan halen, is dat ze met 

tekstbegrip vragen moeten beantwoorden, dus ze krijgen een vraag en dan moeten ze in een volzin 

antwoorden. Dus ze moeten wel begrijpen wat er in de vraag staat. En we hebben in het eerste jaar ook 

een toets, waarbij zij een heel ander verhaal krijgen dan dat we behandelen, wel met dezelfde 

vocabulaire, en ook daar moeten ze vragen over beantwoorden. Maar of daar nou echt verschil in zit, 

in die klas zelf, dat doen we niet. Eén verhaal en dan dezelfde soort vragen. Op een niveau dat ze 

zouden moeten kunnen. En in de tweede klas krijgen ze ook op een bepaald niveau, daar doen we op 

dit moment weinig mee, maar dan zullen we ook niet twee dezelfde soort teksten aanbieden 

bijvoorbeeld.  

Alyssa: Oké en wanneer je dus in het Frans spreekt, hoe ga je dan om met de begrijpelijkheid?  

Docent C: Ik ben heel erg van de gebaren. Dus ik zal het ze duidelijk maken. Nou ja, tot op zekere 

hoogte  natuurlijk.  

Alyssa: En op wat voor manier? Kun je voorbeelden geven?  

Docent C: Nou, door te wijzen, door gezichtsuitdrukkingen. Daar ben ik heel erg van, geloof ik. 

Alyssa: Oké en wat als ze het dus nog steeds niet begrijpen, wat doe je dan? 

Docent C: Dan fluister ik het heel snel in het Nederlands (lacht). 

Alyssa: Oké.. 

Docent C: Want wat ik al zeg, er zijn grenzen natuurlijk. 

Alyssa: Oké. Nou, dat was het grootste gedeelte van het interview. En nu heb ik als allerlaatste vraag 

nog: Wat jij als docent zou kunnen doen om het doeltaal als voertaalgebruik en dan voornamelijk in de 

tweede klas.. Omdat dat duidelijk is: in de eerste klas wordt dat heel veel gebruikt. Maar wat zou jij 

nou als docent kunnen doen om dat meer naar voren te laten komen in de lessen? 

Docent C: Door aan het begin van het schooljaar altijd weer te bedenken ‘dat doe ik in het Frans, dat 

doe ik in het Frans en dat doe ik in het Frans, dat moet in het Nederlands’ en dan jezelf daar ook 

consequent aan te houden. En zoals ik al zei, soms zijn er ook andere zaken die er spelen in een klas, 

waardoor je het soms eventjes op moet heffen dan. Maar daar zou ik ook veel strakker in moeten zijn, 

veel duidelijker. 

Alyssa: Oké en wat zou je dan in het Frans willen doen? 

Docent C: Nou, de opening, de afsluiting, de instructies van wat ze in het Frans moeten doen. Dat zou 

prima in het Frans kunnen. 

Alyssa: En hoe zou je dat dan kunnen motiveren, dat zij dan ook zelf in het Frans spreken? 

Docent C: Ja, dat is altijd iets dat lastiger is. Want in de eerste klas moet het en in de tweede klas mag 

het, zeg maar. En dan heb je dus ook, omdat die vrijheid er is om in het Nederlands te praten, dat je ze 

dus bijna niet in het Frans aan het praten krijgt. Ja, of je zou met iets van een beloningsysteem moeten 

werken.  

Alyssa: Beloningsysteem? 

Docent C: Ja, dat als je iets in het Frans zegt, dat je dan een plusje krijgt, op die manier zou je dat 

kunnen vormgeven. Maar in de praktijk werkt dat lastig. En moeten werkt beter dan mogen. 

Alyssa: Ja, dat is zeker waar. En nu hebben we het er alleen over als docent zijnde, maar wat zouden 

jullie als sectie kunnen doen om het doeltaal als voertaalgebruik te stimuleren? 

Docent C: Strakke afspraken met elkaar, bespreken welke momenten je in het Frans zou doen, zodat je 

ook, wanneer ze bij een andere docent komen, ook gewend zijn aan het Frans. En dat ze dan niet 

denken van ‘hé, die spreekt de hele tijd in het Frans en die andere mevrouw deed dat nooit, 

bijvoorbeeld’. Dus afspraken erover maken op welke momenten je Frans praat. Ja, dat zou ook nog 

kunnen, dat je bijvoorbeeld klassentaal behandeld aan het begin van het jaar. Dat hebben we ook ooit 

wel eens gedaan hoor, maar dat zou goed zijn om dat weer eens even op de agenda te zetten.  

Alyssa: Oké, dus als korte samenvatting: voor jezelf dus duidelijk wanneer je wat gaat doen en als 

sectie betere en duidelijkere afspraken om een duidelijker beeld te krijgen van wanneer de doeltaal als 

voertaal gebruikt wordt. Zodat het voor de leerlingen ook niet onduidelijk wordt. 
Docent C: Ja, zodat het een gewoonte wordt voor de leerlingen. En dat ze het gewend zijn en dat is alleen 

maar goed. 
Alyssa: Oké, nou dan wil ik je bij dezen bedanken voor het interview en sluiten we het hierbij af.  
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Interview met Docent D (26 mei 2015) 
 

Alyssa: Welkom, docent D. Nou, goed. Het interview is eigenlijk in twee delen opgebouwd. Het gaat 

natuurlijk over doeltaal-voertaal, waarbij ik ook geobserveerd heb tijdens de lessen. Het eerste 

gedeelte gaat over het doeltaal als voertaalprincipe in het algemeen, wat is je mening daarover en hoe 

kijk je er tegenaan. En hoe gebruik je het principe binnen je lessen. En dan is het tweede gedeelte 

gebaseerd op dat wat ik gezien heb tijdens de lessen en dan gaan we er iets dieper op in. Dat houdt dus 

in hoe het zou kunnen komen dat het ene domein vaker gebruikt wordt dan het andere domein, maar 

dat ga ik zo verder uitleggen en dan kunnen we zien hoe het wordt vormgegeven. Goed, nou de eerste 

vraag is: Wat zijn voor jou de belangrijkste kenmerken van een goede taaldocent? 

Docent D: Nou ja, de belangrijkste kenmerken van een goede taaldocent, dat is eh ja, nou ja, ik vind 

dus dat je de taal over kunt brengen op je klas. En ja, of dat nou Franstalig is en ik denk dat of dat 

doeltaal-voertaal daaraan meewerkt, maar eh.. 

Alyssa: Op wat voor manier dan bijvoorbeeld? 

Docent D: Nou ja, dat je het hebt over films bijvoorbeeld, want die kijken ze niet in het Frans dus ik 

bedoel ze moeten het toch op een andere horen, hè.. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: Dus dat horen ze dan bij jou in de klas, dus ik denk dat dat dan wel duidelijk is maar voor 

de rest, ja we hebben natuurlijk dat gedoe gehad dat ze bij je komen kijken in de klas en ik heb nog 

niks gehoord over hoe het was hoor, maar dan krijg je toch alweer gauw dat de ‘oudere docenten’ die 

geven heel traditioneel les.  

Alyssa: En wat versta je daar onder, traditioneel? 

Docent D: Ja, traditioneel, ja.. Traditioneel is gewoon dat je dus heel veel samen doet. 

Alyssa: Klassikaal? 

Docent D: Ja, klassikaal. Ik denk dat ze dat bedoelen. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: En eh dan denk ik van ja, ik weet niet hoe jullie dat op de opleiding leren, maar dan denk ik 

van ja, ik denk als ik aan mijn collega’s denk dat iedereen dat redelijk klassikaal doet. 

Alyssa: Het gebruik van doeltaal-vertaal klassikaal? 

Docent D: Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat iedereen dat allemaal doet hoor, dat doeltaal-voertaal. 

Maar dat weet ik niet. Maar het gaat er natuurlijk ook weer heel snel uit hè, ja.. En ik denk dat dat ook 

een beetje bij ons gebeurd is en zeker zoals ik nu, geen eerste klas heb, dat je dan doeltaal-voertaal, 

kijk dat is dan natuurlijk makkelijk te doen he, maar hier met uitleg van grammatica en zo, ja dan ben 

je al heel snel, ja, in het Nederlands bezig.  

Alyssa: Ja.. En als je nou kijkt, zeg maar, naar doeltaal als voertaal, wat versta je daar nu onder? Onder 

het principe? 

Docent D: Nou, dat ik waar het mogelijk is, in het Frans spreek. Maar het is niet altijd mogelijk. Want 

nogmaals, je ziet al gauw aan de gezichten of ze het kunnen volgen. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: Als je geen respons krijgt, nou ja, dan moet je dus blijkbaar vertalen of wat wel zinvol is, is 

dat je, als je Franse zinnetjes hebt gedaan, dat je het dan ietsje in het Nederlands een tipje van de sluier 

oplicht. Want ja, Frans is natuurlijk heel snel moeilijk en je moet natuurlijk ook weer opletten dat ze 

niet de draad kwijtraken en dat je dus hen bijpraat. Dat denk ik. 

Alyssa: En onder doeltaal-voertaal, versta je dus alleen het feit dat jij Frans spreekt? 

Docent D: Nee, zij natuurlijk ook. 

Alyssa: En op wat manier moet ik dat dan voor me zien? 

Docent D: Nou ja, goed. Dat als ik iets vraag, dan kunnen zij in het Frans antwoorden. 

Alyssa: Over allerlei verschillende onderwerpen? 

Docent D: En ze kunnen ook, wat we in de eerste klas deden, dat als je naar het toilet moet, vraag het 

in het Frans maar ja dat is dus iets wat inderdaad heel snel uitgaat. Dat als iemand vraagt, mag ik even 

naar het toilet, dan moet je dus weer omdraaien van oh ja, en dan heb je al ja of nee gezegd. En dan 

denk je, ja, dat weet je, dus ja je moet, zoals bij AIM dan zit je echt zelf ook in die Franse sfeer, maar 

je bent er heel snel weer uit. 

Alyssa: Ja.. dus het is vooral het koppelen wat het lastig kan maken? 

Docent D: Ja.. ik weet niet of anderen dat ook hebben, maar dat vind ik. 
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Alyssa: Oké. En wat is nu, we hebben nu gezien wat je verstaat onder het doeltaal als voertaal-

principe, en wat is nu je eigen mening? Over het principe? Over het gebruik ervan?  

Docent D: Mijn eigen mening? 

Alyssa: Ja, als je gewoon kijkt naar het doeltaal als voertaal-principe. 

Docent D: Hoe bedoel je dat? 

Alyssa: Nou, hoe je er tegenaan kijkt. Ja, je weet dat het principe bestaat en ze gebruiken het, maar hoe 

kijk je er zelf tegen aan? 

Docent D: Nou, zoals ik al zeg. Ik vind het wel positief. Ik vind het voor eigenlijk iedereen vind ik het 

lastig om het te hanteren. 

Alyssa: En waar ligt dat dan aan? 

Docent D: Nou, dat weet ik dus niet. Omdat je heel snel het idee hebt dat ze het niet snappen. Zeker 

grammatica in de onderbouw. Ook wel in de bovenbouw is het lastig. Om in het Frans te doen. 

Alyssa: Ja.. oké. Nou, tijdens de lesobservaties heb ik gekeken naar een aantal domeinen. Dat zijn er 

zeven in totaal. Ik heb dus domein ‘opening’ / ‘afsluiting’ en dus gekeken of er gesproken wordt in de 

‘opening’ of in de ‘afsluiting’. Tijdens ‘organisatie’, dus bijvoorbeeld ‘pak jullie boeken’ of dat in het 

Frans gedaan wordt. Hoe de stof en de opdrachten behandeld worden. Of de grammatica-uitleg 

bijvoorbeeld in het Nederlands gedaan wordt of in het Frans. En de complimenten, of die gegeven 

worden in bijvoorbeeld het Frans. En ook de waarschuwingen en ook de social talk. Dat houdt in of er 

gesproken wordt over koetjes en kalfjes in het Frans. En nu ben ik eigenlijk benieuwd in hoeverre je 

de doeltaal als voertaal gebruikt per domein. Dus voor de ‘opening’. Dus of je kunt zeggen of je het in 

de opening / afsluiting gebruikt. 

Docent D: Nou, in de opening wel. Ik begin altijd met ‘vous avez appris, etcetera’. In de opening wel 

maar ik denk in de afsluiting, dat het nog wel eens, ja dat weet ik eigenlijk niet.  

Alyssa: En hoe zou je dat kunnen verklaren?  

Docent D: Les devoirs, ja.. 

Alyssa : En hoe zou je dat kunnen verklaren? Dat het in de opening wel gebeurt maar in de afsluiting 

misschien niet? 

Docent D: Nou, ik denk toch dat het een kwestie van tijd is. Dat je, ja, dat je je misschien toch een 

beetje verkeken hebt op.. maar wat ook vaak gebeurt, is dat ik het even zeg en dat ze, nou, laat ik het 

zo zeggen, dat, zodra ze aan de uitwerking beginnen, dat ik zeg dit is onderdeel van het huiswerk, ze 

weten natuurlijk feilloos wat ze moeten leren, want het is altijd ‘blablabla’ dus dan zeg ik van nou, het 

is in Magister. Ja.. Dat heeft eigenlijk voor het einde ook een verklaring, dat dat Magister is. Dat denk 

ik. 

Alyssa: Dus Magister en dat het vaak al duidelijk van te voren is? 

Docent D: Ja, dat denk ik, ja.  

Alyssa: En qua ‘organisatie’? Dus tijdens de lessen, met het bespreken van de opdrachten, als je 

opdrachten uitlegt of de opdrachten uitdeelt. 

Docent D: Nou ja, die zijn natuurlijk al in het boek in het Frans, hè. Dat scheelt ook wel. 

Alyssa: Ja, maar sommigen kunnen dan alsnog de opdrachten in het Nederlands behandelen. 

Docent D: Nou ja, kijk, ik merk wel dat ze heel veel moeite hebben met het begrijpen van de 

opdrachten en wat ze moeten doen. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: Toch, soms… 

Alyssa: En hoe ga je daarmee om dan? 

Docent D: Nou ja, dan leg ik het gewoon uit in het Nederlands. Want ik bedoel, dat heeft geen enkele 

zin om ze daar dan mee te confronteren. Ik bedoel, als je het in de les uitlegt, en ze moeten het thuis 

maken, dan moeten ze toch weer in het Frans lezen wat ze ook alweer moeten doen. Dus ik bedoel, ik 

vind het op zich niet zo’n probleem om het één keer in het Nederlands uit te leggen, dat iedereen snapt 

wat ze moeten doen. Voor sommigen zal dat wel nodig zijn en anderen snappen dat al, ik bedoel ja, 

dan denk ik ook dat ze niet zo goed luisteren. Dat maakt dan ook niet uit. 

Alyssa: Nee.. 

Docent D: Dat is dan ook gewoon op maat lesgeven (lacht). 

Alyssa: Ja, precies.. Dus dat de één het wel aankan en de ander niet? 

Docent D: Ja, uitleg voor diegenen die er moeite mee hebben, ja dat denk ik wel. Dat is wel handig. 

Alyssa: Dus een soort korte samenvatting, ook in het Nederlands? 
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Docent D: Ja.. 

Alyssa: En het behandelen van de lesstof en de opdrachten? Gebruik je daarbij vaak de doeltaal als 

voertaal? 

Docent D: Ja, nou ja, kijk, het nakijken van de opdrachten is natuurlijk bijna altijd wel in het Frans, 

want ze moeten in het Frans antwoorden, dus het nakijken, ja.. Dus het behandelen van de opdrachten, 

ja, dat denk ik wel, dat is in het Frans. En wat zei je nog meer? 

Alyssa: De lesstof. 

Docent D: Nou ja, dat hangt ervan af wat voor lesstof het is natuurlijk. Als het wat meer grammatica 

is. 

Alyssa: Ja, ook bijvoorbeeld tekstjes. 

Docent D: Tekstjes zijn Frans natuurlijk. 

Alyssa: En hoe behandel je die teksten dan? 

Docent D: Die behandel ik dan ook in het Frans. Dat is in het Frans, behalve als het iets is wat ze 

moeten weten, dan moet je het vertalen. Dat is logisch, maar goed dat lijkt mij ook duidelijk. Je moet 

toch overal de Nederlandse betekenis van weten. Want het examen, dat is ook lezen en weten wat er in 

het Nederlands staat. Dus ik bedoel, ik denk dat dat gewoon niet anders kan. 

Alyssa: Ja.. Oké, en de uitleg van de grammatica? Daar hebben we het al een beetje over gehad. 

Docent D: Die is in het Nederlands. Maar kijk, wat wel zo is, als je het over het bijwoord hebt, dan 

kan je wel zeggen ‘adverbe’, dus ik bedoel, zeker in de bovenbouw, is het goed om dat wel te 

omschrijven, wat dat dan in het Frans is.  

Alyssa: En wat bedoel je daar precies mee? 

Docent D: Voorbeelden bijvoorbeeld. Verschillende onderwerpen maar ook voorbeelden natuurlijk. 

En dat komt er natuurlijk wel in voor, want ook de voorbeelden die in ‘on a besoin de’ staan, zijn 

natuurlijk in het Frans.  

Alyssa: Hmmhmm.. 

Docent D: Dus ik bedoel, die komen er wel in voor, ja. 

Alyssa: Oké en complimentjes?  

Docent: Ja, daar moet ik over nadenken, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik denk het wel. Ik probeer het 

wel maar of dat altijd zo is, dat weet ik niet. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: Ja, fantastique, très bien, ja, ik denk het. Gedeeltelijk, ik zal het niet zeggen altijd. Maar dat 

weet ik niet, dat heb jij gehoord.  

Alyssa: Ja, op het moment van het bespreken van een opdracht, bijvoorbeeld met de lichaamsdelen, 

dan worden er ook hele zinnen gebruikt. Dus het wordt wel degelijk gedaan. Hangt dit ook van de 

situatie af? 

Docent D: Ja, dat denk ik wel. Maar nogmaals, dat zou niet honderd procent zijn.  Dat denk ik niet, 

nee. 

Alyssa: En de waarschuwingen? 

Docent D: Nou, die zullen wel in het Nederlands zijn, denk ik. 

Alyssa: Ja? 

Docent D: Ja.. 

Alyssa: En hoe komt het dat dat dan niet in het Frans is? 

Docent D: Nou, dat weet ik niet. Omdat ik denk, dan ga ik voor de makkelijke versie. (lacht) 

Ze moeten het ook wel begrijpen dan. 

Alyssa: Dus de begrijpelijkheid speelt ook een rol? 

Docent D: Ja, zeker. Ja. 

Alyssa: Oké en de social talk? Dat houdt in het praten met leerlingen, bijvoorbeeld wanneer je 

rondloopt in de klas. Of je de leerlingen in het Frans aanspreekt. Of juist niet. 

Docent D: Nou, dat zal ook van de situatie afhangen. Dat zal niet altijd zo zijn. Kijk, dat hangt ook 

weer van de vraag af natuurlijk, hè. Is het een redelijk voor de klas moeilijk uit te leggen onderwerp 

waar een vraag over is? Dan ga je denk ik al snel op het Nederlands over. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: Kijk, als ze iets vragen, dan willen ze iets weten en snappen wat ik zeg, dus dan denk ik 

van, dat zal niet in het Frans zijn. Of kijk, als het makkelijk is dan, of in het boek staat of een vraag uit 
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het boek. Het zal een beetje 30 Frans, 70 niet-Frans zijn. Maar dat zeg ik, dat hangt ook een beetje van 

het soort vraag af. 

Alyssa: Ja.. Goed, nou dan gaan we over op de volgende vraag. En dat is de volgende vraag: Wat zijn 

de redenen dat je de doeltaal in bepaalde domeinen meer of minder gebruikt dan in andere domeinen?  

Docent: Kijk, op het moment dat er echt iets moet worden begrepen, dan denk ik dat, zoals bij die 

waarschuwingen en zoals bij die vragen, dan ga je eerder op het Nederlands over. Op het moment dat 

het, eh ja, ook bij het onderwerp past, dan is het natuurlijk heel goed, en dan kun je heel makkelijk dat 

Frans gebruiken. Kijk, we hadden vandaag in die tweede klas ‘aujourd’hui’ en ‘demain’, en zo, dus ja, 

dat is natuurlijk prachtig te zeggen met data en ‘la semaine prochaine’, dan hadden ze een ‘interro’ dus 

dat gaat dan heel mooi. ‘La semaine prochaine, c’est le 2 juin’. Dat past dan in het grammatica-geheel. 

Alyssa: Begrijp ik goed dat het dan binnen het geheel van de hele les past? 

Docent D: Ja, in de uitleg, zeg maar. Maar het was onderdeel van de grammatica, zeg maar. Van de 

‘on a besoin de’, laat ik het zo zeggen.  

Alyssa: Oké en zou je misschien ook een voorbeeld kunnen geven van hoe je dat doet? Stel je hebt een 

les, hoe geef je dat doeltaal als voertaal-principe vorm? Op wat voor manier? 

Docent D: Nou ja, dat is en hele lastige vraag. Nou ja, kijk, dat hangt ook een beetje af van waar je op 

dat moment mee bezig bent en dan. Ja, hoe geef je dat vorm? Ja, je gebeurt het gewoon in zinnen te 

gebruiken, en zo. Net zoals ik zeg ‘Aujourd’hui, c’est le 26 mai’, ‘Demain, c’est le 27 mai’. Zo, dat 

idee. Maar ja, dat komt ook wel eens gewoon in je op hè, dat je denkt, nou dat ga ik nu eens op die 

manier doen of eh ja, dat hangt ook een beetje van de input af van de leerlingen. Waar gaat het over? 

Ik bedoel, je weet nooit van te voren wat er komt.. 

Alyssa: Nee.. 

Docent D: Als je zegt, geef eens een lichaamsdeel en ze geven een lichaamsdeel waar je nou net niet 

op gerekend had of zo, dan zal je het, hè, ja, dat soort dingen kun je niet voorbereiden.  

Alyssa: Dus het hangt ook van de situatie af? 

Docent D: Ja, het hangt ervan af wat er komt en wat er gebeurt of eh ja. Ik bedoel, wat kan ik als 

voorbeeld geven? Nou, niet zo snel iets wat me nu te binnen schiet. Maar ik bedoel ja, soms is er iets, 

een reactie ergens over of er gebeurt iets of er is iets gebeurd, of wat dan ook. Dan ga je daar op in. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: Maar ja, dat heb je niet van te voren al bedacht. 

Alyssa: Nee.. Ga je dan ook in op het Frans? 

Docent D: Ja, dat kan ja.  

Alyssa: Dus dat er een soort switch wordt gemaakt? 

Docent D: Hoe bedoel je?  

Alyssa: Nou, dat er een switch gemaakt wordt naar het Frans en dat je daar dan op in gaat? 

Docent D: Ja, dat kan. Dat kan met woorden die ze kennen en met wat je uit kan leggen, maar ik 

bedoel, je moet er natuurlijk toch voor zorgen dat ze het begrijpen. Dus het moet wel iets zijn waarvan 

je denkt dat ze het aankunnen. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: Als het, ik bedoel, het hangt ook af van datgene wat er geweest is, als het iets ernstigs is, 

dan ga je dat niet doen. 

Alyssa: Nee.. 

Docent D: Nee, dan zijn ze er zo beroerd van of weet ik veel wat. 

Alyssa: Oké en nou als je dus kijkt naar de doeltaal als voertaal, wat zijn voor jou nou echt de 

voordelen wanneer je het in de les gebruikt? 

Docent D: Nou, dat is dus spreekvaardigheid zelf en luisteren. En luistervaardigheid dus voor de 

leerlingen, luistervaardigheid. Dat pas je toe. En ik denk, kijk je hebt natuurlijk lezen en eh… 

Alyssa: Schrijven? 

Docent D: Schrijven. En ja, dat staat daar een beetje buiten. En ik denk dat spreken en luisteren, dat 

daar de winst te behalen valt. 

Alyssa: Ja.. Dus op dat gebied dat het niveau ook omhoog gaat? 

Docent D: Ja, dat denk ik wel.  

Alyssa: En heb je verder nog voordelen, zeg maar, met betrekking tot de leerlingen? 

Docent D: Nou ja, spreekvaardigheid, dat passen ze ook samen toe natuurlijk. 

Alyssa: En op wat voor manier dan? 
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Docent D: Nou ja, gesprekjes met elkaar. 

Alyssa: En wat is je rol als docent daarin? 

Docent D: Nou ja, er zitten natuurlijk ook opdrachten, alhoewel, dat zijn natuurlijk niet de super 

opdrachten in ‘Pourquoi Pas’ maar er zitten natuurlijk spreekvaardigheidsopdrachten in, die moeten ze 

dan doen met elkaar Ja, goh, en dan zijn ze daar natuurlijk al mee bezig geweest, dus ik bedoel.. Geef 

ik input? Ja, eigenlijk wel.. Dus ja, dat hoeft natuurlijk niet voor die tijd geweest te zijn, dat kan ook 

thuis al voorbereid zijn. 

Alyssa: En als je nu kijkt naar de bezwaren?. Wat zijn volgens jou nou echt nadelen van het doeltaal 

als voertaalgebruik? 

Docent D: Nou, ik zie niet zo veel nadelen.  

Alyssa: Niet? 

Docent D: Nee, want het kan alleen maar gunstig zijn. Ten eerste dat ze proberen te proberen te 

begrijpen wat jij zegt en ten tweede dat ze het horen, dat ze ondergedompeld worden in die soort 

uitspraak en ik denk dat dat alleen maar voordelen heeft.  

Alyssa: En wat als een klas er nou niet goed op reageert? 

Docent D: Ah ja, dat heb ik daarstraks al gezegd, als ze het niet begrijpen, maar goed, dat zie je snel 

genoeg. Ik bedoel, dat gebeurt ook heel vaak met Engels natuurlijk. Dat ze ervan uitgaan dat iedereen 

het wel begrijpt en dat je dan ouders krijgt die zeggen ‘mijn kind snapt er echt helemaal niks van’ en 

ja, dat is natuurlijk met Frans nog erger. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: En nee, ik bedoel, want jij zegt zijn er nadelen aan verbonden en dan denk ik, nou nee, 

maar wel in afnemen dat jij het idee hebt dat ze je niet begrijpen, maar dat hangt ook een beetje van je 

woordgebruik af. Ik bedoel, je kan het moeilijker en je kan het makkelijker doen.  

Alyssa: En pas je dit dan ook toe? 

Docent D: Nou, ik bedoel je kan in een eerste of een tweede klas veel kinderlijker of makkelijker 

praten dan in de bovenbouw. Daar kun je wel eens een lastig woord gebruiken, bij wijze van spreken. 

En wat je tegelijkertijd ook doet, van hé, dat lijkt op het Engels en ik bedoel, dat kan je allemaal 

toepassen natuurlijk. 

Alyssa: Ja.. Goed en in hoeverre verwacht je nou van een leerling dat ze zelf die doeltaal ook 

gebruiken? Want je geeft aan dat je best veel input aan die leerlingen ook geeft en in hoeverre 

verwacht je nou dat ze er zelf ook iets mee doen? 

Docent D: Nou ja, dat is het probleem, hè. Dat is iets, dat heb ik daarstraks ook al gezegd, dat sluipt er 

gewoon in vanaf de tweede klas, dat als je niet zo’n AIM-methode hebt. Kijk, bij die AIM, daar gaat 

de grammatica automatisch, hè. Jij zegt het en dan gaat het zo, dat hoef je ook niet uit te leggen. Het 

wordt gewoon zo gezegd. Maar vanaf de tweede klas, ja dan is het door het boek, dan ga je toch meer 

die grammatica behandelen, dan kom je meer op die grammatica.  

Dat sluipt er dus gewoon een beetje in, dat je, aldus ik, misschien mijn collega’s ook, wat minder 

streng op toe ziet dat zij ook weer in het Frans reageren, omdat zij, nou ja, je bent die ligne magique 

over en je stapt in de Franse wereld en dat zouden we dus eigenlijk, dat is wel een punt van eh, waar 

we het toch nog wel eens meer met elkaar over zouden kunnen hebben, dat we toch meer dat Franse 

sfeertje moeten vasthouden, denk ik.  

Alyssa: En hoe zouden we dat kunnen doen dan, bijvoorbeeld? 

Docent D: Nou ja, gewoon, als ze het al gewend zijn in de eerste klas, gewoon verder op die manier 

gaan. 

Alyssa: Aan de hand van het boek dan? 

Docent D: Ja, dat zal wel moeten, want anders kan het niet natuurlijk. Kijk, wij hebben ervoor 

gekozen om in de tweede klas geen AIM te doen dus ja, dan heb je een boek. 

Alyssa: Ja.. 

Docent D: En dan moet je dus uit een boek werken, ja dat is toch een andere sfeer dan dat hele AIM 

gedoe.  

Alyssa: En het zou dus bijvoorbeeld ook zo kunnen zijn dat je iets van een soort klassentaal 

gezamenlijk opstelt, waarvan je gebruik zou kunnen maken?  

Docent D: Ja.. ja, ja ja. Dat denk ik wel, maar dat hebben ze natuurlijk wel op papier gehad, van dat als 

je naar het toilet moet, dat je je huiswerk vergeten bent of je boek of wat dan ook. En ja, dat kan 

allemaal in het Frans natuurlijk. 
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Alyssa: Ja.. Maar zou het niet het prettigst zijn wanneer daar één gezamenlijke lijn in te vinden is? 

Docent D: Ja, daar hebben we al formulieren voor, dus ik bedoel ja, dat is geen probleem. 

Alyssa: Oké en op welke manier stimuleer je het doeltaal als voertaalgebruik van je leerlingen? Dus ze 

zitten in de klas en er moet ook daadwerkelijk Frans gesproken worden.. 

Docent D: Nou ja, kijk je kan op een gegeven moment, als ze  het niet doen, ook zeggen ‘en français’ 

en dan moeten ze in het Frans spreken. 

Alyssa: En dat gebeurt ook? 

Docent D: Ja, soms wel. Niet altijd. 

Alyssa: Oké en dan krijgen ze ook de kans om over te gaan op het Nederlands? Of probeer je het dan 

op andere manieren aan te pakken? 

Docent D: Ja, dan moeten ze nadenken natuurlijk van, ‘hoe moet ik dat in het Frans zeggen’ en 

meestal willen ze iets en als je dan kun je het ook wel eisen. Nou van, hè, probeer het maar. En helpen 

als het niet lukt bijvoorbeeld. 

Alyssa: En helpen op wat voor manier? 

Docent D: Nou, gewoon woordje geven. Van, weet je nog wel, dat is dat en hoe moet je dat dan in die 

zin maken, enzovoorts.  

Alyssa: Oké, mooi. Nu gaan we over naar het tweede gedeelte en dat is dus gebaseerd op de 

lesobservaties die ik gedaan heb. Ik ga beginnen met het eerste gedeelte waarin heel veel Frans 

gesproken wordt. Het kan zijn dat dit een herhaling is, maar het is voor mezelf wel fijn om op een 

rijtje te hebben hoe het nou komt dat het in dat domein wel gebruikt wordt en in dat domein minder. 

Goed, je kan hier zien, ik zal het even kort toelichten dat, in het behandelen van de lesstof, 

grammatica-uitleg en organisatie, dus dit stuk, veel Frans gesproken wordt. Maar dat er in de afsluiting 

en in de social talk zoals we net al gezien hebben minder Frans gesproken wordt. Dus de eerste vraag 

die hier dan ook over gaat, is: Hoe zou het dus kunnen komen dat er in organisatie, behandelen lesstof 

/ opdrachten en grammatica-uitleg meer Frans gesproken wordt dan in bijvoorbeeld afsluiting en 

social talk? 

Docent D: Nou, social talk, ik denk dat het gewoon, als social talk gewoon zoiets is van, voorbeeld X, 

die is een kleindochter van X en X uit X, die in de vliegtuigramp zijn omgekomen, die zijn nu naar X 

geweest met het gezin en kijk, om dat nu, ja social talk, ja dat moet ik ook een beetje luchtig houden.  

Alyssa: Maar buiten dat, hoe zou je dat bijvoorbeeld wel kunnen doen? 

Docent D: Nou, weet ik niet. Ik weet niet, ik denk dat 100% ook niet kan.. 

Alyssa: Nee, maar dat is natuurlijk ook niet realistisch.  

Docent D: Nee, ik vind social talk, ja gewoon even gezellig.  

Alyssa: En doe je dat dan, tijdens de lessen? 

Docent D: Nou, dat kan, maar goed, dat doe ik meestal niet in het Frans, nee. En bovenbouw 

natuurlijk wel, kijk social talk kan in de bovenbouw natuurlijk heel goed in het Frans. Maar in de 

onderbouw, dan denk ik, ja dat is ook een moment van ontspanning dan. Dan mag het ook wel leuk 

zijn. En in het Nederlands is het leuk.  

Alyssa: En als je nou kijkt naar organisatie / behandelen lesstof / grammatica-uitleg, relatief gezien 

komt dat heel vaak voor. En als je nou kijkt naar je eigen lessen, hoe zou het nou kunnen komen dat, 

in vergelijking met bijvoorbeeld social talk en afsluiting, daar wel veel Frans gesproken wordt in de 

doeltaal? 

Docent D: Nou ja, goed, de afsluiting is natuurlijk aan het einde, dan word je zelf ook moe, of ja, moe, 

dus je bent dan toch een beetje, dat is met AIM ook zo, dan heb je het wel gehad. Ook met die gebaren 

erbij, enzovoorts. Dan heb je wel zoiets ‘het kost heel veel energie’. En zeker om in de gaten te 

houden of ze het allemaal kunnen volgen. Dus ja, afsluiting, ik denk dat dat ook een beetje met mijzelf 

te maken heeft, ik kan het natuurlijk makkelijk in het Frans. 

Alyssa: Oké en als je dan kijkt naar de rest, dat komt heel veel voor, zou je daarvoor ook een 

verklaring kunnen geven? Je ziet dat stukken tekst ook in het Frans behandeld worden. Hoe zou je dat 

voor jezelf kunnen verklaren? 

Docent D: Dat weet ik niet..  

Alyssa: Komt dat uit jezelf? Vind je het belangrijk om bijvoorbeeld tijdens het behandelen van de 

lesstof veel Frans te praten? 

Docent D: Ja! Tuurlijk. Als jij doeltaal-voertaal gebruikt, waar moet je het anders doen? 

Alyssa: Toch zijn er ook mensen die het minder gebruiken.  
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Docent D: Ik denk, en dan zeker bij die domeinen die jij daar noemt, dat zijn uitgelezen gebieden om 

Frans te spreken. Dus ik bedoel, als je het dan doen wilt, dat je het daar doen moet. En dat zeg ik, die 

social talk, als het niet direct met de les te maken heeft, dan is dat dus de verklaring, even terug, ook 

voor de klas, want die wordt daar ook moe van, hoor. Die worden daar heel moe van dus dan doe ik 

even een stapje terug. Iets luchtiger. En dan vinden ze het ook wel lekker, even iets anders. Dus dat 

kan ik wel heel goed verklaren en ja, die afsluiting, dat heb ik net al gezegd. En de rest, ja daar ga ik 

dan voor.  

Alyssa: Oké, top. Nu heb ik nog een onderdeel dat te maken heeft met, waar we ook al een stuk van 

hebben teruggezien, de manier waarop je.. Want we hebben nu natuurlijk een VWO-klas gezien, maar 

stel je geeft les aan TL of aan HAVO, geef je dan op dezelfde manier les? Maak je dan ook gebruik 

van hetzelfde vocabulaire? Hoe houd je daar rekening mee, met de niveaus qua klassen? 

Docent D: Nou ja, weet je, ik heb geen TL dus dat kan ik heel moeilijk zeggen. Maar ik denk dat je 

daar toch iets minder je ei kwijt kunt in het Frans.  

Alyssa: En hoe komt dat dan? 

Docent D: Omdat ik denk dat ze het dan heel snel niet meer kunnen volgen. En dat ze het dan 

opgeven. Maar dat weet ik niet, hoor. En X en X zitten daar qua niveau ietsje onder, maar ik bedoel, 

daar kun je hetzelfde kwijt.  

Alyssa: Reageren de leerlingen daar dan ook hetzelfde op? 

Docent D: Ja..  

Alyssa: En hoe reageren ze dan bijvoorbeeld? 

Docent D: Hoe bedoel je? Als jij er bij zou zitten, dan zouden die leerlingen ook antwoord geven in 

het Frans en die zouden ook wel gewoon snappen wat ik zeg, ‘prenez vos livres à la page 70, par 

exemple’. 

Alyssa: Oké, we hebben net al gezien dat sommige leerlingen het niet begrijpen. En hoe houd je dan 

rekening met de leerlingen die het niet begrijpen of als het niet goed gaat? 

Docent D: Dan moet je het in het Nederlands vertellen. 

Alyssa: En heb je daar nog andere manieren voor, dan het alleen maar in het Nederlands te vertellen? 

Docent D: Of je moet het omschrijven met een contraire of met een ander woord of wat dan ook. Kijk, 

ik bedoel, dat probeer je natuurlijk eerst. En als het dan te moeilijk is, dan zal je naar het Engels 

moeten verwijzen. Dat is altijd moeilijk om dat te bedenken, als je het niet meemaakt. Natuurlijk, je 

probeert het dan op een andere manier. En kijk, wat ik dan heel vaak doe, is een AIM-gebaar erbij en 

heel vaak weten ze het dan wel. Of je wijst het aan. ‘Le tableau’, dan wijs ik naar het bord. En ja, dat 

werkt natuurlijk als een speer, dus als je dat bedoelt, ja, dan doe ik dat. 

Alyssa: Goed, dan sluit de volgende vraag hier eigenlijk op aan. Wat doe je als je leerlingen de Franse 

uitleg niet begrijpen?  

Docent D: Dan is er maar één mogelijkheid en dat is het in het Nederlands doen. 

Alyssa: Oké, nou dat waren mijn vragen en hier alle informatie. Dan wil ik je bedanken voor het 

interview. En dan ga ik de informatie verder verwerken. 

Docent D: Ik hoop dat je er nog iets aan hebt.  

Alyssa: Ja, natuurlijk. We zijn erg de diepte in gegaan, omdat alleen een observatie weinig zegt, het 

gaat ook om de gedachten erachter. 

Docent D: Ja.. 

Alyssa: Oké. Top! 

 

 

 

 


