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Beheersing Franse taal gaat steeds verder achteruit
21 aug 2014 



Vlaamse jongeren beginnen aan hun universitaire 

studies met een bijzonder gebrekkige 
kennis van de Franse taal. Dat blijkt uit een 
oriëntatietest van de Universiteit Antwerpen. Uit die test 
bleek dat de studenten vorig jaar op de beheersing van 

de Franse taal nog slechts een gemiddelde 
score halen van 35,9 %.

Dat is het laagste niveau sinds de test in het midden 

van de jaren tachtig werd geïntroduceerd. Twee 
decennia geleden werd nog een 
gemiddeld resultaat van 54,3 procent 
opgetekend, maar tien jaar geleden 
was die score al gedaald tot 42,9 
procent.
De oorzaak van de gebrekkige beheersing van de 
Franse taal moet volgens Alex Vanneste, professor 
emeritus Franse taalkunde aan de Universiteit 

Antwerpen, vooral worden gezocht in de aanpak 
in het secundair onderwijs. Volgens de 
professor wordt in het middelbaar immers vooral de 

nadruk gelegd op het praktisch gebruik 
van de taal, maar wordt er nog slechts weinig 
aandacht besteed aan grammatica.

Dat dit gevolgen heeft voor het bedrijfsleven aan 
beide kanten van de taalgrens en vooral in Brussel is 

evident: jongeren die van de school komen zijn niet 
direct inzetbaar in het zakenleven; vele 
bedrijven in het Brusselse geven dan maar zelf 
taalcursussen, iets wat door werknemers eerder als 
een opdracht dan als een kans wordt gezien.
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Probleem
Language for Specific Purposes :

- domeinspecifieke woordenschat

- werkveldgerichte communicatieve vaardigheden

MAAR

- lacunes in de grammaticale basiskennis bij instroom

- klein aantal contacturen

- hoge verwachting bij uitstroom

// Engels



Faculteit Economie en Bedrijfwetenschappen
• Frans I : Algemeen economisch Frans

26u / 3 studiepunten / verplicht

• Frans II : Communicatie in het bedrijfsleven

26u / 3 studiepunten / verplicht



Faculteit Rechtsgeleerdheid
• Werkcollege Français Juridique

26u / 3 studiepunten / verplicht



Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
• Academisch Frans voor Politieke Wetenschappen

52u / 5 studiepunten / verplicht

• Academisch Frans voor Sociologie

52u / 5 studiepunten / verplicht

• Academisch Frans voor Communicatiewetenschappen

39u / 5 studiepunten / verplicht
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Oplossing ?
TIJDENS de contacturen :

• permanente evaluatie

BUITEN de contacturen :

• extra oefeningen op communicatieve vaardigheden

• adaptieve oefeningen

• studentenvolgsysteem



2015



• 2013-2014 : pilootproject
o Werkcollege Français juridique
o 180 studenten

• 2014-2015 :
o 5 faculteiten :

• Rechtsgeleerdheid
• Economie en Bedrijfswetenschappen
• Politieke en Sociale Wetenschappen
• Biomedische Wetenschappen
• Ingenieurswetenschappen

o 1.500 studenten

Leerpad Grammatica in BLACKBOARD



• 20-tal items uit de basisgrammatica, e.a.
o l’indicatif et le subjonctif
o le conditionnel
o les temps du passé
o l’emploi de tout
o les pronoms personnels
o les pronoms relatifs
o les expressions de lieu
o les expressions de temps
o ...

• Configureerbare weergave (beperkt adaptief systeem)
• Domeinspecifieke woordenschat

Leerpad Grammatica in BLACKBOARD
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Leerpad Grammatica in BLACKBOARD

MAAR

o arbeidsintensief en rigide (input / correctie)
o geen ad random selectie vanuit een corpus
o trial and error om het gewenste resultaat te bereiken

o technische onvolmaaktheden
o beperkt adaptief (aangepast aan externe parameter en

niet aan input student)

o beperkte grafische mogelijkheden

o beperkte toegankelijkheid
o beperkt volgsysteem
o …



2016



PAZAPA
Leerpad Grammatica in BLACKBOARD

>>> PAZAPA buiten BLACKBOARD

o toegankelijker (ev. ook voor niet BLACKBOARD-
gebruikers)

o visueel aantrekkelijker
o duidelijker (integratie met andere e-learning-modules)

o gebruiksvriendelijker (voor docent én student)

o efficiënter (automatische correctie)

o uitgebreider (meer mogelijkheden, o.a. wat betreft 
opgavenselectie, feed-back, foutenanalyse, 
studentenvolgsysteem)



PAZAPA



PAZAPA
Demo



PAZAPA
Architectuur

• dynamische pagina’s
• grafische weergave (JpGraph)



Doelstellingen

• Vroegtijdige detectie van taalzwakkere studenten
(cf. de TaalVaST-test voor Academisch Nederlands)

indien correlatie met examenresultaat voor OPO Frans
(met resultaten op online oefeningen)

• Aansporing tot regelmatige activiteit

=> Onderzoek: 412 studenten 1e BA Rechtsgeleerdheid KU Leuven

PAZAPA
Studentenvolgsysteem



PAZAPA
Studentenvolgsysteem - Vroegtijdige detectie
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PAZAPA
Studentenvolgsysteem - Aansporing tot regelmatige activiteit
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PAZAPA
Studentenvolgsysteem - Docentenmodule



PAZAPA
Studentenvolgsysteem - Docentenmodule
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PAZAPA - 2017
• 2015

o “Mechanische” oefeningen
o Beperkt studentenvolgsysteem

• 2016
o Adaptieve oefeningen
o Uitgebreider studentenvolgsysteem

• 2017
o Kennismonitor





PAZAPA - 2017
• Voor student

o 2016 : archief met fouten
o 2017 : geïndividualiseerde toetsen

• Voor docent
o 2017 :

• learner corpus => didactisch materiaal



PAZAPA - 2017
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PAZAPA - 2018
• 2015

o “Mechanische” oefeningen
o Beperkt studentenvolgsysteem

• 2016
o Adaptieve oefeningen
o Uitgebreider studentenvolgsysteem

• 2017
o Kennismonitor

• 2018
o Gesloten > Halfopen oefeningen
o Longitudinale kennismonitor



PAZAPA - 2018
Demo
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PAZAPA - 2019
• 2015

o “Mechanische” oefeningen
o Beperkt studentenvolgsysteem

• 2016
o Adaptieve oefeningen
o Uitgebreider studentenvolgsysteem

• 2017
o Kennismonitor

• 2018
o Gesloten > Halfopen oefeningen
o Longitudinale kennismonitor

• 2019
o Open oefeningen



PAZAPA - 2019

Demo
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PAZAPA - 2020




