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Frans in het Lager Onderwijs

Recent verplicht, maar niet nieuw
Sinds 1963 kunnen Vlaamse lagere 
scholen een aanbod Frans organise-
ren (BS 22/08/1963). In 1997 werden 
de huidige eindtermen Frans vast-
gelegd en werden ze verplicht voor 
de scholen die Frans als leergebied 
inrichtten. Taalonderwijs Frans bleef 
echter facultatief tot 2004. Toch orga-
niseerden op dat ogenblik reeds 
meer dan 95% van de basisscholen 
een aanbod Frans. In 2004 werd het 
leergebied Frans als verplicht onder-
deel opgenomen in het kerncurricu-
lum lager onderwijs. 

Doelstelling van het leergebied Frans 
in het lager onderwijs is: ‘De kinde-
ren moeten vaardigheden ontwikke-
len waarmee ze Frans op een beperkt 
niveau kunnen gebruiken als com-
municatiemiddel’. Als methode 
spreken de eindtermen spreken van 
‘de communicatieve aanpak’ .
Een verslag van de Onderwijsinspec-
tie (2004) rapporteerde over de reali-
satie van de eindtermen Frans in het 
lager onderwijs. Hierin wordt mel-
ding gedaan van een aantal proble-
men, waaronder de aansluiting 
tussen basis- en secundair onderwijs 
(SO), de taalvaardigheid van de leer-
krachten en het herstarten vanaf 
nul in het secundair onderwijs. 

De context waarin leerkrachten lager onderwijs Frans geven omvat echter 
een aantal specifieke factoren zoals het eigen taalniveau Frans en de mate 
van voorbereiding. Hiernaast is er de multidisciplinaire taakbelasting. 
Leerkrachten lager onderwijs geven naast Frans ook Muzische Vorming, 
Nederlands, Wereldoriëntatie en Wiskunde. In termen van lesuren komt 
de onderwijsopdracht Frans neer op ongeveer 10% van de totale taak. 
Verder staat de leerkracht niet alleen voor de realisatie van leergebiedge-
bonden, maar ook van leergebiedoverschrijdende eindtermen. Ten slotte 
wordt de context bepaald door beschikbaar leermateriaal, omkadering, 
leerling- en schoolkenmerken.

In 1998 werden de Basiscompetenties en het Beroepsprofiel van de leraar 
lager onderwijs vastgelegd. Recent (april 2007) werden ze opnieuw beves-
tigd en staat taalbeheersing Frans expliciet in de kijker: ‘Ook het niveau 
van de tweede taal, Frans, moet een aanvaardbaar niveau hebben. Leraren 
lager onderwijs krijgen minimumniveaus opgelegd voor Frans spreken, 
schrijven en luisteren.’ (Belga, 2007). Dit lijkt een directe vingerwijzing 
naar de lerarenopleidingen lager onderwijs om hun verantwoordelijkheid 
inzake het leergebied Frans voldoende op te nemen.

Frans als opleidingsonderdeel in de lerarenopleiding lager onderwijs
In Vlaanderen verzorgen 16 hogescholen (verdeeld over 21 campussen) 
een aanbod lerarenopleiding lager onderwijs. Het betreft een drie jaar 

Hoe kun je 
bekwaamheidsgevoel
bevorderen? 
Het voorbereiden van toekomstige leraren op een 
onderwijsopdracht Frans in het basisonderwijs

Het opleidingsonderdeel Frans maakt al vele jaren deel uit 
van het curriculum leraar lager onderwijs in Vlaanderen. Hiermee 
spelen de lerarenopleidingen in op een feitelijke situatie in de basis-
scholen. Een facultatief aanbod van onderwijs Frans in het lager 
onderwijs werd immers reeds wettelijk mogelijk in 1963. Nagenoeg 
alle Vlaamse scholen (i.c. 95%) zorgden vervolgens voor dit aanbod 
en lerarenopleidingen pasten hun curriculum aan bij deze werkelijk-
heid. Het aanbod van lessen Frans in het vijfde en het zesde leerjaar 
van het lager onderwijs (waarnaar we verwijzen als ‘derde graad’ - 
groep 7 en 8 in Nederland) bleef facultatief tot 2004. Pas toen werd 
Frans als leergebied in het kerncurriculum lager onderwijs opge-
nomen en dienden de eindtermen verplicht gerealiseerd te worden. 
In Vlaanderen staat de leerkracht lager onderwijs in voor het 
onderwijs Frans en rust de verantwoordelijkheid om de eindtermen 
te realiseren grotendeels op zijn schouders. In dit artikel focussen 
we op de leraren in opleiding. Hoe kijken student-leraren naar hun 
toekomstige onderwijsopdracht Frans? In welke mate voelen zij zich 
bekwaam om een kwalitatief goed onderwijs Frans te verzorgen en 
welke factoren hebben een invloed op dit gevoel? Dit moet leraren-
opleiders in staat stellen een beter zicht te krijgen op het bekwaam-
heidsgevoel van student-leraren en op de elementen waarop zij 
tijdens de opleiding kunnen inspelen.

Mathea Simons,
Instituut voor Onderwijs- 
en Informatieweten-
schappen, Universiteit 
Antwerpen
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durende bacheloropleiding. Wanneer we het aandeel 
van het opleidingsonderdeel Frans bekijken in de 
onderscheiden hogescholen dan zien we bepaalde 
gelijklopende tendensen, doch ook belangrijke ver-
schillen. En dan niet alleen op het vlak van studie-
punten, maar ook op het vlak van stage-ervaring. 

In alle hogescholen is Frans in het curriculum opgeno-
men vanaf het eerste jaar. We zien een verschuiving 
van voornamelijk taalonderwijs Frans in de 
eerste jaren naar een groter aandeel van didactiek 
Frans in de hogere jaren. Wat betreft de praktijk zien 
we grote verschillen tussen de hogescholen. In som-
mige hogescholen maken studenten reeds vanaf het 
eerste jaar kennis met minilesjes Frans en concrete 
stages. In andere hogescholen stelt men dit uit tot het 
tweede jaar. Nog andere hogescholen leggen alleen 
een derdegraadsstage op in het laatste opleidingsjaar 
(3e Ba). Twee hogescholen laten de stage-ervaring 
Frans samenvallen met de mogelijkheden die zich 
aandienen binnen de hospiteerschool en stellen geen 
verplichting voorop. Hierdoor is het – extreem gesteld 
– mogelijk dat de student-leraren de hogeschool ver-
laten zonder een echte kennismaking met het Frans 
als leergebied in het lager onderwijs.

Het bekwaamheidsgevoel van student-leraren
UItgaande van de verplichting van het bereiken van 
de eindtermen Frans, de aandacht die eraan besteed 
wordt in de basiscompetenties en het gelimiteerde 
karakter van het opleidingsonderdeel Frans in de 
lerarenopleiding, stelden we ons de vraag
• in welke mate student-leraren zich bekwaam 
voelen om een onderwijsopdracht Frans uit te voeren 
en
• welke elementen een impact hebben op dit 
bekwaamheidsgevoel. 
We verwijzen naar dit gevoel aan de hand van de 
term ‘opvattingen’.

Leerkrachten vormen opvattingen over diverse 
aspecten van hun functioneren (Kagan, 1992; Pajares, 
1992). Deze opvattingen kunnen betrekking hebben 
op pedagogisch-didactische aspecten, maar kunnen 
ook breder zijn en het zelfbeeld betreffen. Naar de 
opvattingen die leerkrachten hebben over hun ‘zelf’ 
en hun bekwaamheid wordt doorgaans verwezen 
met het concept leerkracht-zelf-effectiviteit (teacher 
self efficacy). Het gaat om opvattingen over de mate 

waarin leerkrachten denken 
een invloed te kunnen uitoefe-
nen op de leerresultaten van 
leerlingen, alsook over het 
vermogen om onderwijstaken 
succesvol te realiseren (Ban-
dura 1993, 1997; Tschannen-
Moran & Woolfolk Hoy, 2001). 
Bij het vormen van opvattin-
gen over leerkracht-zelf-effecti-
viteit weegt de leerkracht zijn 
persoonlijke onderwijsbekwaam-
heid af tegen de vereiste doel-
stellingen en de concrete onder-
wijstaak (Tschannen-Moran 
e.a., 1998). 

Figuur 1 illustreert hoe we opvattingen over zelf-
effectiviteit in een onderwijscontext kunnen situeren. 
Wanneer men spreekt van efficacy gaat het bijgevolg 
niet om het bereiken van het best mogelijke leer-
rendement (efficiency) of het effectief realiseren van 
vooropgestelde doelstellingen (effectiveness). Wel 
gaat het om een individuele inschatting van de eigen 
bekwaamheid om bepaalde taken of activiteiten te 
realiseren. Opvattingen over leerkracht -zelf-effecti-
viteit hebben een brede impact. Ze beïnvloeden het 
onderwijsgedrag en bepalen de attitudes van leer-
krachten: doorzettingsvermogen, enthousiasme en 
engagement (Henson, 2001; Tschannen-Moran & 
Woolfolk Hoy, 2001). Daarnaast hebben ze een impact 
op leerders en dan zowel op hun leerprestaties, als op 
hun attitudes (Tschannen-Moran e.a., 1998; Ashton 
& Webb, 1986). Ten slotte beïnvloeden deze opvattin-
gen de relaties met collega’s, directies en ouders; maar 
ook de schoolstructuur en het schoolklimaat (Van den 
Berg, 2002). 

Onderzoeksopzet en -operationalisering

Onderzoeksvragen en conceptueel model
Gezien de impact van opvattingen over leerkracht-
zelf-effectiviteit en rekening houdend met het kader 
waarin leerkrachten hun onderwijsopdracht Frans 
uitvoeren, stelden we als centrale onderzoeksvraag 
voorop: “In welke mate voelen leerkrachten lager 
onderwijs zich bekwaam om een onderwijsopdracht 
Frans uit te voeren?”. Vanuit deze onderzoeksvraag 
(OV1) tekenden we een conceptueel model (Figuur 2) 
uit. 
Het conceptueel model maakt duidelijk dat opvattin-
gen over leerkracht-zelf-effectiviteit bepaald worden 
zowel door de perceptie van de eigen onderwijscom-
petentie als door de opvattingen over de taakvereis-
ten. Deze opvattingen zijn niet statisch. Door nieuwe 
ervaringen worden oude opvattingen gewijzigd en 
nieuwe opvattingen gecreëerd. 

Naast de centrale onderzoeksvraag (OV1) gingen 
we op zoek naar factoren die invloed hebben op deze 
opvattingen. Het gaat om persoonsgebonden factoren 
(OV2), opvattingen over de onderwijstaak (OV3), de 
inschatting van eigen kennis, motivatie en vaardig-
heden (OV4), de reële onderwijscontext (OV5) en de 

(Leerkracht)-zelf-
effectiviteit

(teacher)self efficacy

Efficiëntie
efficiency

Effectiviteit
effectiveness

Voel ik mij
bekwaam om goed

onderwijs te
verzorgen?

Leeromgeving

Verzorg ik onderwijs
op de meest

doelmatige manier
(tijd, inspanning, 
leerrendement)?

Realiseer ik de 
vooropgestelde
doelstellingen?

(Leerkracht)-zelf-
effectiviteit

(teacher)self efficacy

Efficiëntie
efficiency

Effectiviteit
effectiveness

Voel ik mij
bekwaam om goed

onderwijs te
verzorgen?

Leeromgeving

Verzorg ik onderwijs
op de meest

doelmatige manier
(tijd, inspanning, 
leerrendement)?

Realiseer ik de 
vooropgestelde
doelstellingen?

Figuur 1: EFFICACY versus EFFICIENCY versus EFFECTIVENESS.
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tevredenheid over de eindtermen Frans (OV6). Varia-
belen gerelateerd aan de reële onderwijssituatie (klas-
grootte, omvang en spreiding lestijden, motivatie van 
leerlingen enz.) spelen voor student-leraren niet mee 
aangezien zij (nog) niet reflecteren vanuit een reële 
onderwijsopdracht.

Om een antwoord te formuleren op de onderzoeks-
vragen kozen we het survey-onderzoek als kwantita-
tieve methode. We hanteerden focusgroepen en inter-
views als kwalitatieve methodes ter exploratie van het 
onderzoeksthema en ter staving van de onderzoeks-
resultaten.

Het bevragingsinstrument
Bij de ontwikkeling van het bevragingsinstrument 
zijn we vertrokken vanuit de basiscompetenties leer-
krachten lager onderwijs. Vervolgens hebben we bij-
gestuurd aan de hand van focusgroepen en gesprek-
ken met student-leraren en hun docenten. Ten slotte 
zijn we op zoek gegaan naar schalen die het best aan 
de doelstellingen beantwoordden. 

Het aantal schalen om opvattingen over leerkracht-
zelf-effectiviteit te meten is omvangrijk (zie b.v. http://
www.coe.ohio-state.edu/ahoy/research-instruments.
htm). De meeste schalen zijn echter zeer algemeen. 
Om de opvattingen van (student-)leraren in kaart te 
brengen, dienen we hun bekwaamheid te bevragen 
op het niveau van het specifieke leergebied, i.c. Frans. 
Doel is immers het verkrijgen van een gecontextuali-
seerd beeld in de zin van concrete taken die de leer-
kracht dient uit te voeren. De College Teaching Self-
efficacy Scale (CTSES) ontwikkeld door Prieto (2005) 
beantwoordde het best aan dit doel. Hiernaast baseer-

den we ons op de OSTES (Tschannen-Moran & 
Woolfolk Hoy, 2001); de TCS (Hoy & Woolfolk Hoy, 
1993), de TE (Gibson & Dembo, 1984) en de STEBI 
(Riggs & Enochs, 1990). Ter illustratie nemen we 
enkele items op waarmee we peilden naar de inge-
schatte bekwaamheid op de gebieden ‘doelstellingen 
en planning’, ‘beginsituatie en motivatie’ en ‘didacti-
sche werkvormen en media’ (zie Figuur 3).

De onderzoekspopulaties
We voerden het onderzoek uit bij twee onderzoeks-
populaties: leraren in dienst (n=206, geselecteerd aan 
de hand van een tweetrapssteekproef) en leraren in 
opleiding. In dit artikel focussen we op de bevindin-
gen opgedaan bij de leraren in opleiding. 

Vlaanderen telt 6723 student-leraren lager onderwijs 
(Databank Tertiair Onderwijs, Dept. Onderwijs). We 
hebben de onderzoekspopulatie beperkt tot de stu-
dent-leraren 3e Bachelor (Ba). We kwamen tot deze 
beslissing op basis van theoretische bevindingen. Bij 
de inschatting van zelf-effectiviteit dient de respon-
dent deze te kunnen koppelen aan concrete ervarin-
gen. Om die reden is het belangrijk dat de bevraagde 
student-leraren voldoende stage-ervaring achter de 
rug hebben. Navraag bij de hogescholen wees uit dat 
sommige hogescholen slechts een derdegraads stage 
voorzien in 3e Ba. Om die reden omvat het totale 
geldigheidsveld enkel de studenten 3e Ba en bedraagt 
1366 eenheden. 

Gezien het relatief beperkt aantal campussen (n=21) 
hebben we ervoor gekozen om ze alle in het onder-
zoek te betrekken. Bij elke campus namen we contact 
op met de betrokken lector Frans met een verzoek tot 

 

Persoonsgebonden factoren

•Geslacht
•Moedertaal
•Provincie
•Afstudeerrichting S.O.
•Stage-ervaring
•Werken aan eigen
taalbeheersing

•Kennismaking met 
curriculumproducten

Cognitieve
verwerking

Opvattingen over Leerkracht-
zelf-effectiviteit

Algemene bekwaamheid

Bekw. realiseren ET
Bekw. doelst. en planning
Bekw. beginsituatie en motivatie
Bekw. leerinhouden
Bekw. did.werkvormen en media
Bekw. corrigeren en evalueren
Bekw. evalueren eigen onderwijs

(OV1)

Analyse van de onderwijstaak

•Attitude t.o.v. Franstalige leerlingen
•Tevredenheid over de ET Frans
•Verwachtingen van collega’s S.O.
•Opvattingenover constructivistisch
onderwijs

•Opvattingenover communicatief
taalonderwijs

•Richtinggevend instrument voor
toekomstig handelen

Reële onderwijs-
situatie

Gedrag

Onderwijstaak

Frans in de derde
graad lager onderwijs

Inschatting van de persoonlijke
bekwaamheid

•Ingeschatte taalvaardigheid
•Mate van voorbereiding
•Ingeschatte talige en 
didactische kennis

•Persoonlijke motivatie

(OV2)

(OV6)

(OV3)

(OV4)

(OV5)

Figuur 2: Conceptueel model, variabelen en onderzoeksvragen.
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deelname. We mochten een respons noteren van 361 
student-leraren. Alle hogescholen zijn vertegenwoor-
digd in de gerealiseerde steekproef. Representativiteit 
op het vlak van geografische spreiding is gegaran-
deerd. Non-respons bleek vooral te wijten aan studie-
belasting en stageperiodes.

Resultaten

Mate van bekwaamheid
In welke mate achten student-leraren zich bekwaam 
om een onderwijsopdracht Frans uit te voeren?
Student-leraren hebben een relatief hoog gevoel van 
zelf-effectiviteit ( x= 3,94 op schaal van 5; st.dev. 0,49). 
Zoals vermeld hebben we in ons onderzoek tevens de 
leraren in dienst bevraagd. In vergelijking met deze 
populatie is de bekwaamheidsinschatting bij student-
leraren iets lager, doch het verschil is niet bijzonder 
groot (LiD: x= 4,22, st.dev. 0,49). Dit bevestigt ten dele 
een bevinding uit de literatuur, waarin gesteld wordt 
dat onderwijservaring de belangrijkste beïnvloedende 
factor is in opvattingen die leerkrachten hebben over 
hun eigen bekwaamheid (Tschannen-Moran e.a., 
1998; Bandura, 1993). 

De beschikbaarheid van een leermethode Frans blijkt 
voor student-leraren (maar ook voor leraren in dienst) 
een essentiële voorwaarde voor de positieve inschat-
ting van de eigen bekwaamheid. Het gebruik van een 
leermethode Frans is een vast gegeven in het lager 
onderwijs (Onderwijsinspectie, 2004). Leerkrachten 

beschikken vanuit hun opleiding over een te beperkt 
referentiekader om eigen leerinhouden voor Frans te 
ontwikkelen. Binnen de respondentengroep student-
leraren voelt 9,8% zich bekwaam om in de toekomst 
Frans te geven zonder de hulp van een leermethode. 
Het aantal leraren in dienst dat zich hiertoe bekwaam 
voelt, ligt beduidend lager (4,1%). Slechts 2,4% geeft 
aan in de praktijk ook effectief zonder methode te 
werken. Het gaat om leerkrachten met elk meer dan 
twintig jaar ervaring. Moedertaal of regio waarin de 
leerkracht lesgeeft, blijken hier geen invloed te heb-
ben.

Student-leraren beoordelen zich het meest bekwaam 
voor taken gerelateerd aan beginsituatie en motivatie: 
het creëren van een positieve werksfeer, het geven 
van steun en het aanmoedigen van zelfvertrouwen 
van leerlingen. Het feit dat student-leraren hun 
bekwaamheid hiervoor het hoogst inschatten kan 
verklaard worden door de aandacht die aan deze 
taken wordt gegeven in de lerarenopleiding en dan 
niet alleen voor Frans, maar ook voor andere leer-
gebieden. Student-leraren voelen zich het minst 
bekwaam voor taken gerelateerd aan het evalueren 
van het eigen onderwijs. Reflecteren op het eigen 
onderwijs, methodes gebruiken om het eigen onder-
wijs te evalueren en inspelen op feedback van leerlin-
gen zijn taken die als moeilijker ervaren worden. 
We vermoeden dat de voedingsbodem voor reflectief 
handelen bij student-leraren misschien nog te beperkt 
aanwezig is, hetgeen ervoor pleit dat het curriculum 
lerarenopleiding systematischer rekening houdt met 
dit aspect.

Mijn bekwaamheid en mijn toekomstige onderwijsopdracht Frans 
 
 

In volgende vraag willen we nagaan in welke mate je jezelf bekwaam voelt om bepaalde taken voor en in je lessen Frans uit 
te voeren in je toekomstige taak als leerkracht Frans lager onderwijs. 
(Omcirkel het gepaste cijfer: 1 = helemaal niet bekwaam tot 5 = helemaal wel bekwaam) 
 

 

ZOU IK DIT KUNNEN? 
 

 
 
 
 

Helemaal    Helemaal 
niet                        wel 
bekwaam    bekwaam 

 

 De organisatie van mijn onderwijs Frans 

 Doelstellingen en planning 

 1     2     3     4     5 - De leerdoelen bepalen waarvan ik verwacht dat mijn leerlingen ze bereiken. 
 1     2     3     4     5 - De doelstellingen van mijn lessen Frans duidelijk aangeven. 

 Beginsituatie en motivatie 
 1     2     3     4     5 - Specifieke problemen van leerlingen (b.v. dyslexie, uitspraak) voor Frans inschatten. 
 1     2     3     4     5 - Leerlingen motiveren voor Frans. 
 1     2     3     4     5 - Leerlingen vertrouwen geven om zich uit te drukken in het Frans. 

 Didactische werkvormen en media 
 1     2     3     4     5 - Leerlingen actief betrekken in de leeractiviteiten. 
 1     2     3     4     5 - Aangepaste media (cd, prenten, computer,...) gebruiken.  

 

Figuur 3: Enkele voorbeelditems ter inschatting van de bekwaamheid op diverse gebieden.

Zou ik dit kunnen?
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Een zorgpunt met betrekking tot de bekwaamheid 
van toekomstige leerkrachten lager onderwijs situeert 
zich op het vlak van de taalvaardigheid en wordt ver-
oorzaakt door de instroom. Deze wordt gekenmerkt 
door een stijgend aantal studenten met afstudeer-
richting TSO (Technisch Secundair Onderwijs). Bin-
nen onze steekproeven volgden 39% van de student-
leraren tijdens het SO een TSO-richting, ten opzichte 
van 58% een richting uit het ASO (Algemeen). Bij de 
leraren in dienst eindigden 77% van de respondenten 
hun SO in een ASO-richting, ten opzichte van 19% in 
het TSO. Het kan niet ontkend worden dat er een ver-
schil is in achtergrond voor Frans tussen studenten 
met een afstudeerrichting ASO, TSO, of KSO (Kunst) 
en BSO (Beroeps). Het verschil bestaat niet alleen in 
het aantal uren taalonderwijs Frans dat deze studen-
ten volgden. Ook op het vlak van de verdieping zijn 
er verschillen. Aan de andere kant blijft het te geven 
Frans in het lager onderwijs nog heel elementair en 
de uitdagingen als gevolg van niveauverschillen in de 
instroom zouden dan ook voor andere leergebieden 
gelden.

Invloedsfactoren 
Naast de centrale onderzoeksvraag, wensten we 
te weten welke factoren een invloed hebben op de 
bekwaamheidsinschatting, op de zelfefffectiviteit 
van student-leraren (OV 2 t/m 6). 
In het onderzoeksmodel namen we 18 variabelen op 
waarvan we een invloed verwachtten (zie Figuur 2). 
We gingen de invloed na aan de hand van verkla-
ringsmodellen, getoetst via ‘Structural Equation 
Modeling’. Het verklaringsmodel voor leraren in 
opleiding wordt in Figuur 4 uitgebeeld: de getallen 

in het model verwijzen naar gestandaardiseerde 
parameterschattingen. In alle gevallen gaat het om 
significante effecten. Fit indices van het model zijn: 
Chi²: 43,549; df: 39; p: 0,491; GFI: 0,979; AGFI: 0,957; 
CFI: 0,997; RMSEA: 0,008; AIC: 137,549. Deze resul-
taten duiden op een zeer passend model. 
Het verklaringsmodel toont aan dat student-leraren 
in hun opvattingen zowel rechtstreeks als indirect 
worden beïnvloed door een aantal persoonsgebonden 
variabelen. De manier waarop student-leraren naar 
hun eigen bekwaamheid kijken wordt echter vooral 
beïnvloed door de opvattingen die zij hebben over 
de onderwijstaak en over hun persoonlijke bekwaam-
heid. We bekijken de invloed van de onderscheiden 
variabelen vervolgens meer in detail en gaan in op 
mogelijke verklaringen. We beschrijven de voornaam-
ste variabelen in volgorde van belangrijkheid.

Wanneer student-leraren reflecteren op hun eigen 
bekwaamheid, worden zij het meest beïnvloed door 
hun visie op onderwijs (ß=,36). Kunnen student-lera-
ren zich vinden in de constructivistische onderwijs-
visie, dan heeft dit een positief effect op hun bekwaam- 
heidsgevoel. De variabele ‘Opvattingen over construc- 
tivistisch onderwijs’ verwijst naar een globale visie 
op constructivistisch onderwijs alsook op subaspecten 
zoals samenwerkend, authentiek en zelfsturend leren. 

Het bekwaamheidsgevoel van 
student-leraren wordt vooral beïn-
vloed door de opvattingen die zij 
hebben over onderwijs en leren.
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Figuur 4: Verklaringsmodel voor zelfeffectiviteit.
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Het kerncurriculum lager onderwijs is op dit onder-
wijsparadigma gestoeld. Globaal kunnen we stellen 
dat de mate waarin student-leraren het vigerende 
onderwijsparadigma onderschrijven hun bekwaam-
heidsgevoel beïnvloedt.

Uit de impact van deze variabele spreekt tevens de 
invloed van de gevolgde opleiding of de mate waarin 
er tijdens de opleiding op deze visie ingegaan werd. 
Deze invloed zien we bevestigd op grond van het ef-
fect van de variabele ‘Kennismaking met curriculum-
producten’ (ß=,17). Hoe meer student-leraren tijdens 
hun opleiding kennis hebben gemaakt met curricu-
lumproducten (eindtermen, leerplannen en leerme-
thodes), hoe positiever zij tegenover de constructivis-
tische onderwijsvisie staan. 

Het negatieve effect dat uitgaat van het kenmerk 
‘Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ zouden we kunnen 
verklaren op grond van kenmerken van de gevolgde 
lerarenopleiding waarin er misschien minder nadruk 
op deze visie gelegd werd. Een andere verklaring 
zou gevonden kunnen worden in het feit dat student-
leraren uit het Brusselse de nabijheid van de taalgrens 
scherper aanvoelen of meer geconfronteerd werden 
met de aanwezigheid van Franstalige leerlingen in de 
klas tijdens hun stage. Doordat Franstalige leerlingen 
reeds dagelijks authentieke communicatie in het 
Frans ervaren, kan de perceptie van de student-lera-
ren op de noodzaak van authentiek leren gewijzigd 
zijn. 

Opvattingen die student-leraren hebben over con-
structivistisch onderwijs hangen ook samen met de 
mate waarin zij tevreden zijn over de eindtermen 
Frans en met de mate waarin zij hun eigen kennis 
en taalvaardigheid inschatten. Deze correlatie hangt 
samen met het feit dat de eindtermen precies de 
constructivistische onderwijsvisie als uitgangspunt 
nemen. Uit de samenhang met ingeschatte kennis en 
taalvaardigheid spreekt een bezorgdheid om te kun-
nen beantwoorden aan de authentieke taaltaken die 
een constructivistische onderwijsvisie mede voorop-
stellen. 

Het bekwaamheidsgevoel van student-leraren wordt 
vervolgens bepaald door de mate waarin zij hun 
eigen taalvaardigheid inschatten (ß=,23), hoe zij 
denken over hun eigen didactische en talige kennis 
(ß=,17) en de mate waarin zij zich vanuit hun oplei-
ding voorbereid voelen op hun onderwijsopdracht 
Frans (ß=,17).
Opvallend gegeven is dat de variabelen die verwijzen 
naar de ingeschatte persoonlijke bekwaamheid nauw 
met elkaar samenhangen (i.c. ingeschatte taalvaardig-
heid, ingeschatte kennis, mate van voorbereiding en 
persoonlijke motivatie). Het is niet onlogisch te stellen 
dat voor een onderwijsopdracht als Frans, talige en 
didactische kennis nauw gerelateerd zijn. De mate 
waarin student-leraren van oordeel zijn dat hun taal-
vaardigheid goed is, hangt samen met een positieve 
inschatting van hun didactische en talige kennis om 
hun onderwijs vorm te geven. Ingeschatte kennis 
hangt ook samen met mate van voorbereiding 
(r= ,58). Ook dit verband is begrijpelijk. Hoe meer 
de student-leerkracht van oordeel is dat hij goed 

voorbereid is voor zijn opdracht, hoe hoger hij zijn 
kennis zal inschatten om zijn opdracht goed uit te 
voeren. Ingeschatte kennis blijkt ten slotte ook sterk 
samen te hangen met persoonlijke motivatie (r= ,59). 
Met andere woorden: Is de student-leraar van oordeel 
dat hij over de benodigde kennis beschikt om zijn 
onderwijsopdracht goed uit te voeren, dan hangt dit 
samen met zijn motivatie voor de beoogde onderwijs-
opdracht.

De belangrijkste predictor ‘Ingeschatte taalvaardig-
heid’ wordt rechtstreeks beïnvloed door vier persoons-
gebonden variabelen: Stage-ervaring, Afstudeer-
niveau SO, Moedertaal en Provincie:
• Kan een student-leraar terugblikken op meer dan 
tien lessen stage-ervaring, dan zien we een positieve 
invloed op de eigen ingeschatte taalvaardigheid 
(ß=,21). Het aantal lessen stage-ervaring kan bepaalde 
geanticipeerde zwakheden in de eigen taalbeheersing 
opgevangen hebben. Door de concrete ervaring met 
de klaspraktijk kreeg de student-leraar een beter idee 
van de werkelijke leerinhouden en de vereiste didacti-
sche vaardigheden. 
• Volgde een student-leraar tijdens zijn SO een rich-
ting uit het ASO, dan heeft dit een positief effect op 
zijn ingeschatte taalvaardigheid (ß=,24). We merkten 
echter reeds op dat het aantal student-leraren met 
afstudeerrichting ASO daalt en dat de instroom geken-
merkt wordt door een toename van studenten met 
afstudeerrichting TSO.
• Is de student-leraar Franstalig, dan beïnvloedt dit 
zijn ingeschatte taalvaardigheid met het oog op zijn 
toekomstige onderwijsopdracht ook op een (zwakke) 
positieve manier (ß=,11). 
• Student-leraren uit het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest schatten hun taalvaardigheid lager in dan 
student-leraren uit andere regio’s. Het effect is signifi-
cant, doch matig tot zwak (ß=-,09). Naast een moge-
lijke invloed van de gevolgde opleiding speelt hier 
ook het feit dat (Nederlandstalige) student-leraren 
zich meer bewust zijn van de eigen beperkingen in 
het Frans t.o.v. toekomstige leerlingengroepen (en 
hun ouders). Het feit dat taalonderwijs Frans in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest reeds aanvangt vanaf 
het derde leerjaar heeft hierop mogelijk ook invloed.

De mate van tevredenheid over de eindtermen Frans 
en het instrument dat student-leraren als richtingge-
vend zien voor hun toekomstig handelen hebben een 
zwakke impact. Indien student-leraren tevreden zijn 
over het kerncurriculum Frans, dan beïnvloedt dit de 
gevoelens van eigen bekwaamheid op een positieve 
manier (ß=,11). Is men tevreden over de doelstellin-
gen waaraan men moet beantwoorden, dan groeit 
hieromtrent het gevoel van bekwaamheid.
De variabele ’Tevredenheid over de Eindtermen’ 
hangt positief samen met alle variabelen uit het 
niveau ‘Ingeschatte persoonlijke bekwaamheid’. 
Dit is te verklaren doordat de tevredenheid over 
de eindtermen en de overtuiging hieraan te kunnen 

Opvattingen over persoonlijke 
bekwaamheid hangen nauw met 
elkaar samen.
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beantwoorden samenhangen met hun visie op de 
eigen voorbereiding, hun motivatie, hun kennis en 
hun taalvaardigheid om deze doelen te realiseren.
De mate waarin student-leraren tevreden zijn over 
de eindtermen wordt rechtstreeks beïnvloed door de 
variabele ‘Kennismaking met curriculumproducten’ 
(ß=,17). Hebben student-leraren tijdens hun oplei-
ding kennisgemaakt met de brede waaier van curricu-
lumproducten en is hierbij ook voldoende aandacht 
gegaan naar de eindtermen en hun uitgangspunten, 
dan beïnvloedt dit de tevredenheid over het kerncur-
riculum op een positieve manier. We mogen echter 
niet vergeten dat de visie van de docent of lector 
hierin vermoedelijk ook een belangrijke rol speelt. 
Daanaast zien we een negatieve samenhang met de 
variabele ‘Richtinggevend instrument voor toekom-
stig handelen’ (categorie ‘Andere’ r= -,11). Deze 
variabele geeft weer welk instrument (eindtermen, 
leerplan, leermethode, geen mening en andere) de 
student-leraar als richtinggevend ziet voor zijn toe-
komstig handelen. Ondanks het feit dat slechts een 
zeer beperkte groep student-leraren de categorie 
‘Andere’ aanduidde (4,4%), is dit de enige categorie 
die een (zwak) significant effect behoudt op de inge-
schatte leerkracht-zelf-effectiviteit (ß=,10). Student-
leraren die voor deze antwoordcategorie kozen, 
specificeerden dit door aan te geven dat ze in hun 
toekomstige onderwijsopdracht in de eerste plaats 
terug zullen vallen op de cursus van de lerarenoplei-
ding, het materiaal aangemaakt tijdens de stage 
of het materiaal dat ze zelf nog zullen aanmaken. 
De positieve invloed van de categorie ‘Andere’ kun-
nen we verklaren door de mogelijkheid dat deze 
(beperkte groep van) student-leraren een eigen visie 
op hun onderwijsopdracht Frans ontwikkeld hebben 
en dat dit hun gevoelens over eigen bekwaamheid 
positief heeft beïnvloedt.

Conclusies en aanbevelingen

De wettelijke verankering van het leergebied Frans 
in het kerncurriculum lager onderwijs en de expliciete 
aandacht die in de basiscompetenties aan de taalvaar-
digheid Frans voor toekomstige leerkrachten lager 
onderwijs wordt gegeven, deed de vraag rijzen in 
welke mate huidige student-leraren zich in staat voe-
len om een onderwijsopdracht Frans uit te voeren. 
We zochten antwoorden op deze vraag aan de hand 
van een survey-onderzoek uitgevoerd bij 361 studen-
ten 3e Bachelor, aangevuld met interviews en focus-
groepen.
Student-leraren voelen zich relatief bekwaam tot 
het geven van Frans in de derde graad van het lager 
onderwijs. In de beoordeling van hun eigen 
bekwaamheid worden zij het meest beïnvloed door 
de opvattingen die zij hebben over onderwijs en leren 
en door de inschatting die zij maken van hun eigen 
taalvaardigheid.
Student-leraren worden in hun bekwaamheidsin-
schatting in belangrijke mate gestuurd door persoons-
gebonden variabelen die kenmerken van de gevolgde 
opleiding weerspiegelen. Het kan hierbij gaan om de 
gevolgde lerarenopleiding, evenals om het gevolgde 
onderwijsniveau in het S.O. De mate waarin student-
leraren tijdens hun lerarenopleiding kennismaken 

met verscheidene curriculumproducten en kans krij-
gen om stage-ervaring Frans op te doen, beïnvloedt 
hun bekwaamheidsgevoelens op een positieve 
manier.
Het feit dat persoonsgebonden variabelen een belang-
rijke invloed hebben, heeft ook implicaties voor de 
mate waarin opvattingen nog gewijzigd kunnen wor-
den. Zoals gemeld werden tevens de leraren in dienst 
bevraagd. Zij bleken in hun opvattingen over zelf-
effectiviteit bijna uitsluitend beïnvloed te worden 
door gerelateerde opvattingen. Dit maakt ingrijpen 
complex. De vastgestelde invloed van opleidingsken-
merken bij student-leraren biedt wel mogelijkheden 
tot wijziging of bijsturing. Deze vaststelling bevestigt 
bevindingen uit de literatuur waarin gesteld wordt 
dat leerkrachtopvattingen vooral vatbaar zijn voor 
verandering tijdens de opleiding en bij het begin van 
de onderwijscarrière (Kagan, 1992). Op basis van de 
ervaring die een leerkracht opbouwt, worden diens 
opvattingen meer vastomlijnd, maken ze deel uit van 
een eigen visie en kunnen ze veel moeilijker worden 
gewijzigd. 

Wat leren we hieruit met het oog op de inrichting van 
het opleidingsonderdeel Frans in de lerarenopleiding 
lager onderwijs?

• Voldoende aandacht voor curriculumproducten Frans. 
Een inventarisatie van de structuur van de opleiding 
leraar lager onderwijs, met bijzondere aandacht 
voor het opleidingsonderdeel Frans, toonde belang-
rijke verschillen tussen hogescholen aan. De mate 
waarin student-leraren tijdens hun opleiding 
kennismaken met curriculumproducten bleek een 
belangrijke (indirecte) impact te hebben op de mate 
waarin zij zich bekwaam voelen voor hun opdracht. 
Ook op dit punt zien we verschillen. De eindtermen 
Frans komen in de lerarenopleiding vrij regelmatig 
aan bod (x=3,3 op 5, st.dev. 1,08). Toch had 4,4% 
van de studenten op het moment van de bevraging 
nog geen kennis gemaakt met de eindtermen Frans; 
46,8% nauwelijks tot een beetje. Wanneer we de 
leerplannen onderling vergelijken, dan blijken 
student-leraren tijdens hun opleiding vooral kennis 
te maken met het leerplan van het Katholiek onder-
wijs: 61,2% van hen kwam er (zeer) regelmatig mee 
in contact. Voor de leerplannen van de andere net-
ten valt dit terug tot ongeveer 15%. Dit beeld weer-
spiegelt het netgebonden karakter van de hoge-
scholen. Binnen de groep van 21 onderzochte 
campussen behoren er 15 immers tot het katholieke 
onderwijsnet. Student-leraren maken doorgaans 
kennis met minimum één leermethode tijdens hun 
opleiding. Op het moment van de bevraging had 
4,9% echter nog geen kennis gemaakt met leerme-
thodes Frans en bij 42,2% beperkte de kennismaking 
zich tot één beschikbare methode.

• Stage-ervaring Frans als verplicht opleidingsonderdeel:
Hoe meer stagelessen Frans een student-leraar heeft 
uitgevoerd tijdens zijn lerarenopleiding, hoe hoger 
zijn gevoel van bekwaamheid. Deze vaststelling 
pleit ervoor om tijdens de lerarenopleiding niet 
alleen voldoende aandacht te hebben voor kennis-
making met curriculumproducten, doch ook voor 
voldoende stage-uren Frans. Wanneer we wensen 



TIJD
SC

H
RIFT V

O
O

R LERAREN
O

PLEID
ERS - 29(1) 2008

43

dat alle student-leraren inzetbaar zijn voor een 
onderwijsopdracht Frans is een minimum aantal 
stage-uren een must.

Wensen we echter de inzetbaarheid van alle leraren 
lager onderwijs voor Frans te behouden? We zouden 
er ook voor kunnen opteren om Frans als keuzevak 
aan te bieden in de lerarenopleiding lager onderwijs. 
Dit zou aan een groep student-leraren de kans bieden 
zich tijdens hun opleiding meer op Frans toe te spit-
sen en in hun toekomstige taak de verantwoordelijk-
heid voor het leergebied Frans op zich te nemen. Dit 
zou overeenstemmen met de visie van de participan-
ten van de focusgroepen. Deze leerkrachten waren 
immers weinig enthousiast over het idee een vakleer-
kracht of een moedertaalspreker in te schakelen voor 
het onderwijs Frans. Zij waren er eerder voor gewon-
nen een leerkracht uit het team een extra opleiding 
Frans te laten volgen. Het gevolg hiervan zou echter 
zijn dat er een tweesporenopleiding ontstaat, waarbij 
de ene opleiding leidt tot het vormen van leerkrach-
ten voor de eerste vier jaren van het lager onderwijs, 
en een andere enkel voor de twee laatste jaren. 
In welke mate dit voor- en nadelen biedt, is zeker 
stof voor beleidsondersteunend onderzoek. Aan de 
andere kant vereist het invoeren van taalinitiatie
(Nota Talenbeleid, 2007) nu ook een mate van 
bekwaamheid Frans bij alle leerkrachten en dit 
reeds vanaf de kleuterklassen.
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