
 

 

 
 
 
(hier en daar verouderd, en aan te passen) 
 
 
Aansluitend beroepsonderwijs 
  Na vbo- of mavo-opleiding: geheel aan een school of een combinatie van werken en leren 
Aansluiting 

Aan HAVO en VWO is het mogelijk “oriëntatie op vervolgonderwijs”  te volgen; aan mavo en 
vbo zal meer aandacht komen voor het vervolgonderwijs. 

Aardrijkskunde 

 VMBO: Inclusief 140 uren basisvorming: 340 uren theoretische en gemengde leerweg 
 HAVO/ VWO : profiel economie en maatschappij en in het vrije deel 

HAVO: 200 uren VWO: 360 uren 
Actief en zelfstandig leren 

De leerling krijgt per schooljaar een steeds actievere rol bij zijn eigen leren en meer zelfstandigheid: 
leren uitvoeren, leren leren, leren reflecteren en leren communiceren 

Administratie (VMBO) 
 Sector economie van het VBO. In ddeze afdeleing bestaat het afdelingsprogramma administratie uit een  

kern- en verrijkingsdeel 
Adviesurentabel 

Overzicht van de schoolvakken en het aantal bijbehorende uren. Het totaal aantal voor alle vakken op 
jaarbasis is wettelijk vastgelegd. Alleen l.o., maatschappijleer en, aan de mavo/vbo, de kunstvakken 
hebben door de staat vastgestelde hoeveelheden uren 

Afdelingen 
 De eenheiden waarin aan een VMBO-school (met minimaal een vbo) een voorbereidende 
beroepsopleiding kan worden gevolgd. De afdelingen heten: de secor techniek, de sector zorg en welzijn, de 
sector economie en de sector landbouw 
 
Afdelingsprogramma (VMBO) 
 De afdelingen aan het VMBO hebben naast de lessen in algemene examenvakken ook eem programma 
met een directer beroepsvoorbereidend karakter 
 
Agrarisch opleidingscentrum (=AOC) 
 
Algemene natuurwetenschappen (=ANW) 

Algemene onderwijsdoelen 
Algemene vaardigheden 
Algemene vakken 
Algemene voorbereiding op maatschappij en beroep (=AMVB) 
Arabische taal 

Arbeidsgerichte leerweg (= praktijkonderwijs) 
Assistentopleidingen 
Assisterend beroepsbeoefenaar 
Basisberoepsgerichte leerweg 
Basisberoepsopleidingen 
Basisdeel 
Basiseducatie 
Basisvorming 
Basisvormingstoetsen 
Basisvormingsvakken 
Beroepsbegeleidende leerweg (=BBL) 
Begeleid leren 
Beginnend beroepsbeoefenaar 
Beleidsagenda 
Beroepsgerichte leerwegen (VMBO) 
Beroepsonderwijs (=Secindair beroepsonderwijs) (na: VBO en MAVO) 
Beroepsonderwijs en volwasseneducatie (=BVE) 
Beroepspraktijkvorming (=BPV) 
Beroepsprofiel 
Beroepsopleidende leerweg (= BOL) 
Besluit kerndoelen en adviesurentabel basisvorming 1998-2003 
Biologie 

Bouw-breed (Intersectoraal programma VMBO) 
Bouwtechniek 
Branche 



 

 

Brede ontwikkeling 
Centraal examen (=CE) 
Centraal register beroepsopleidingen <ROC> (=CREBO) 
Centrale dienst (VMBO) 
Certificaat 
CKV (=Culturele en Kunstzinnige Vorming ) 
Combinatie van vakken (in: Basisvorming) 
Combinatievakken (VMBO) 
Commissie leerlingenzorg (=permanente commissie leerlingenzorg) 
Consumptief (afdeling in VMBO) 
Consumptief-breed (Intrasectoraal programma VMBO) 
Contacturen 
COLO 
CREBO 
Culturele en kunstzinnige vorming 
Cultuur en school 
Dakpanklassen 
Dans 
Deelkwalificatie <ROC> 
Deelnemer <ROC> 
Deelvak (Tweede fase havo en vwo) 
Differentiatie 
Doorstroomprofiel (=Profiel) 
Doorstroomrechten 
Doorstroomregeling 
Drama 
Duitse taal 
Duitse taal- en letterkunde 
Economie 

Economische vakken 
Educatie <ROC> 
Educaties en facetten (in: basisvorming en VMBO) 
Eerste fase voortgezet onderwijs 
Eindbesluit vwo-havo-mavo-vbo 
Eindtermen <ROC> 
Electrotechniek (VMBO) 
Engelse taal 
Engelse taal- en letterkunde 

Examen (VMBO) 
Examen (tweede fase HAVO en VWO) 
Examendossier 
Exameninstellingen <ROC> 
Examenprogramma 
Examenreglement 
Filosofie 
Franse taal 
Franse taal- en letterkunde 
Friese taal 
Friese taal- en lettterkunde 

Gedifferentieerd leren 
Geïntegreerde leerlingbegeleiding 
Geïntegreerd literatuuronderwijs (=GLO) 
Gemeenschappelijk deel (VMBO) 
Gemeenschappelijk deel (tweede fase HAVO en VWO) 
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (=GOA) 
Gemengde leerweg (VMBO) 

Geschiedenis (tweede fase HAVO en VWO) 
Geschiedenis en maatschappijleer (tweede fase HAVO en VWO) 
Geschiedenis en staatsinrichting 
Gespecialiseerd beroepsbeoefenaar 
Getuigschrift 
Gevarieerde differentiatie (basisvorming) 
Grafische techniek (VMBO) 
Griekse taal- en letterkunde 

Handel en verkoop (afdeling VMBO) 
Handel en administratie (Intrasectoraal programma VMBO) 
Handelingsdeel 



 

 

Handelingsplan 
HAVO 
Herschikking van VBO-afdelingen 
Hulpstructuur (= leerwegondersteunend onderwijs) 
ICT (= informatie- en communicatietechnologie) 
Indicatiestelling 
Informatiekunde 
Informatica 
Informatie- encommunicatietechnologie (= ICT) 
Infrastructuur (VMBO) 
Inrichtingsbesluit W.V.O. 
Inspecteur van onderwijs (= Rijksinspecteur voor het voortgezet onderwijs) 
Installatietechniek (VMBO) 
Internationalisering 
Intrasectorale programma‟s (VMBO) 
Invoerings- en overgangswet (VMBO) 
Italiaanse taal- en letterkunde 
IVBO (= Individueeel voorbereidende beroepsonderwijs) 
Jeugdbeleid 
Kaderberoepsgerichte leerweg 
Karakteristieken onderwijsvernieuwingen 
Kernafdelingen 
Kerndeel 
Kernveranderingen in het voortgezet onderwijs 
Klachtenregeling 
Klassieke culturele vorming 
Kwaliteitsbeleid 
Kwaliteitskaart 
Kwaliteitswet 
Kwaliteitszorg 
LAKS (= Landelijk aktie komitee Scholieren) 
landbouw en natuurlijke omgeving (VMBO) 
landbouw-breed (Intrasectoraal programma VMBO) 
landelijk examen (= centraal examen) 
landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbanden vo-vso 
landelijk informatiecentrum aansluiting 
landelijke organen beroepsonderwijs 
Latijnse taal- en letterkunde (tweede fase HAVO en VWO) 

Leerfuncties 
Leerlingdossier 
Leerlinggebonden dossier 
Leerlingstromen 
Leerlingwezen 
Leerovereenkomst 
Leerstijlen 
Leerstrategieën 
Leervermogen 
Leerweg <ROC> 
Leerweg<en> (VMBO) 
Leerwegondersteunend onderwijs (= LOO) 
Leerwerkhuis (= eigen invulling studiehuis in VBO en MAVO) 
Leren communiceren 
Leren leren 
Leren reflecteren op de toekomst 
Leren reflecteren op het leer- en werkproces 
Leren uitvoeren 
Lerende organisatie 
LICA (= landelijk Informatiecentrum Aansluiting) 
Lichamelijke opvoeding 
LOB (= landelijke organen beroepsonderwijs /of/ loopbaanoriëntatie en –begeleiding) 
Lokaal onderwijsbeleid 
Maatschappelijke vakken (: geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer) 
Maatschappijleer  

Management en organisatie 
Mavo 
MBO (= Middelbaar beroepsonderwijs) 
Mens- en maatschappij (VMBO) 



 

 

Mens- en maatschappijvakken (: aardrrijkskunde, geschiedenis, staatsinrichting, economie) 

Metaaltechniek (VMBO) 
Metacognitie 
Metacognitieve kennis 
Metacognitief leren 
Metacognitieve vaardigheden 
Metalektro (Intrasectoraal programma VMBO) 
Middelbaar beroepsonderwijs 
Middenkaderopleidingen 
M en M-vakken (= Mens- en maatschappijvakken) 

Mode en commercie (VMBO) 
Moderne vreemde talen (= MVT) 

Module 
Moduleren 
Muziek 
Nascholing 
Natuur-  en scheikunde 

Natuurleer 
Natuurwetenschappelijke vakken 

Nazorg 
Nederlands als tweede taal (=NT2) 
Nederlandse taal 
Nederlandse taal- en letterkunde 

Niveaudifferentiatie 
NT2 (= Nederlands als tweede taal) 

Onderwijsachterstandenbeleid (= Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid) 
Onderwijseenheid <ROC> 
Onderwijs- en examenregeling <ROC> 
Onderwijsinstelling  
Onderwijskundig leiderschap 
Onderwijskundig rapport 
Onderwijsovereenkomst <ROC> 
Onderwijstelefoon  
Ongewenste intimiteiten 
Ontwikkelingswet (VMBO) 
OPDC (= orthopedagogisch-didactisch centrum) 
Opleiding <ROC> 
Orthopedagogisch-didactisch centrum (= OPDC) 
Ouderbijdrage 
Permanente commissie leerlingenzorg 
Pilots (VMBO) 
Plannen van aanpak (cf. Procesmanagement Voortgezet Onderwijs) 
PMVO (= Procesmanagement Voortgezet Onderwijs) 
Praktijkonderwijs 
Praktijkovereenkomst <ROC> 
Praktische sectororiëntatie (VMBO) 
Preambule (cf. examenprogramma‟s/ kerndoelen) 
Profiel (tweede fase HAVO en VWO) 
Profielwerkstuk (tweede fase HAVO en VWO) 
Programmadifferentiatie 
Programma van toetsing en afsluiting (tweede fase HAVO en VWO) 
PTA (= programma van toetsing en afsluiting) 
Regievoerder VBO-MAVO 
Regionaal opleidingencentrum (= ROC) 
Regionale meld- en coördinatiefunctie 
Regionale verwijzingscommissie (= RVC) 
Risicoleerlingen 
RMC (= regionale meld- en coördinatiefunctie) 
Russische taal 

RVC (= Regionale verwijzingscommissie) 
Saamenhangend leren 
Samenwerkingsverbanden 
SBKB 
Scheikunde 
Scholengemeenschap 
Schoolexamen 
Schooolgids 



 

 

Schoolplan 
SE (= schoolexamen) 
Sector 
Sectordeel 
Secundaire beroepsonderwijs 
Sectorwerkstuk (VMBO) 
SLO (= Stichting Leerplanontwikkeling; cf.  Instituut Leerplanontwikkeling) 
Spaanse taal  
Spaanse taal- en letterkunde 

Speciaal voortgezet onderwijs 
Specialistenopleiding 
Sponsoring 
SPRS (= Studieplannings- en registratiesysteem) 
Stage (VMBO) 
Stageovereenkomst (VMBO) 
Stageplan (VMBO) 
Startkwalificatie 
Studieduur <ROC> 
Studie- en beroepskeuzebegeleiding 
Studiehuis 
Studielast (tweede fase) 
Studielast <ROC> 
Studielasttabel (tweede fase HAVO en VWO) 
Studieplannings- en registratiesysteem 
Studiewijzer 
SVO (= Speciaal Voortgezet Onderwijs) 
Techniek (basisvorming) 
Theoretische leerweg 
Toelating 
Toetsenbank 
Toetsen basisvorming 
Toetsing 
Transport en logistiek (VMBO) 
Turkse taal 
Turkse taal- en letterkunde 

Tweede fase voortgezet onderwijs (HAVO en VWO) 
Uiterlijke verzorging  
Vaardigheidsgericht leren 
Vakkencombinaties 
Vakkenpakketten 
Vakopleiding 
Vakoverstijgende thema‟s 
Vakscholen 
VAVO (Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) 
VBO (= voorbereidend beroepsonderwijs) 
Veilige school 
Verblijfsduur 
Verrijkingsdeel 
Verschillen tussen leerlingen 
Vertrouwensinspecteur (cf. ongewenste intimiteiten) 
Verwijdering 
Verzorging (basisvorming en VMBO) 
VMBO (= Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) 
VO (= voortgezet onderwijs) 
VOA (= Voorbereidende en ondersteunende activiteiten) <ROC> 
Voertuigentechniek (VMBO) 
Voorbereidende en ondersteunende activiteiten <ROC> 
Vooropleidingseisen <ROC> 
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs 
Voortgezet onderwijs 
Voortijdig schoolverlaten 
Vormingswerk 
Vrije deel (VMBO)  
Vrijstelling 
Vrrijstelling 
VSO (= Voortgezet speciaal onderwijs) (nu: SVO) 
VWO (= voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) 



 

 

WEB (= wet educatie en beroepsonderwijs) 
WEC (= wet op de expertisecentra) 
Wet educatie en beroepsonderwijs <ROC> 
Wet op de expertisecentra 
Wet- en regelgeving VO 
Wet op het voortgezet onderwijs (= WVO) 
Wiskunde 
WVO (= Wet op het voortgezet onderwijs) 
Zelfstandig beroepsbeoefenaar 
Zorg-en-welzijn-breed (Intrasectoraal VMBO) 
Zorgbudget 
Zorgplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanloopzin (bij luistervaardigheid; bij leesvaardigheid) 
Phrase d‟introduction/ phrase d‟amorce  précédant les variantes des réponses à choix multiple 
(pour: comprenhension auditive; compréhension écritee) 
 
Analyse (contrastieve -) 
Analyse contrastive 
 
Antwoorden (open -) 
Réponses ouvertes 
 
BHV-model 
Modèle BHV (base-répétition-enrichissement) 
 
Système à blocs 
Blokkenstelsel 
 
césure 
Cesuur 
 
Comunicativement compétent (compétence  communicative) 
Communicatief competent 
 
contexte 
context 

 
 coordinateur interne 



 

 

Coördinator (<Interne ->) 
 
Différenciation (interne/ externe) 
Differentiatie (interne -, externe -) 
 
Méthode directe 
Directe methode 
 
Évaluation formative/ sommative 
Evaluatie (formatieve -; summatieve -) 
 
Analyse des fautes 
Foutenanalyse 

 
Français fondamental (+ Basic French <Français de Base>) 
Français fondamental (+ Basic French) 
 
fonctionnel/ notionnel 
Functioneel + notioneel 

  
 

Fautes grammaticales 
<Grammaticale> fouten 
 
Méthode de traduction par la grammaire 
Grammatica-vertaalmethode 
 
Idiome (explication des parties soulignées <F> ou <N>) 
Idioom (uitleg van onderstrepingen <F> of <N>) 
 

 
Index de densité 
Index de densité 

  
Interférence 
Interferentie 
 
intralingual / interlingual 
Intralinguaal  versus Interlinguaal 
 
inventaire syntagmatique   
Inventaire syntagmatique (inventaris van syntagma‟s) 
 
réponse élève (pour: expression orale) 
Leerlingrespons (bij spreekvaardigheid) 
 
moyens d‟apprentissage (auditifs; visuels) 
Leermiddelen (auditieve -, visuele -) 
 
compréhension écrite (degré de couverture au choix multiple) 
Leesvaardigheid (graad van dekking bij meerkeuze) 
 
Lecture (accompagnant la bande sonore/ la cassette/ le CD) 
Lezen (bandbegeleid -/ cassettebegeleid -/ CD-begeleid) 
 
Indication du lieu (pour: expression orale) + registre <de la langue> 
Locatieaanduiding (bij spreekvaardigheid) + Register 
 
apprentissage par maîtrise 
mastery-learning 
 
méthode inductive/ déductive 
Methode (Inductieve -; deductieve -) 
 1. manière d‟enseigner  2. Livre classique 
 1. Wijze van legeven  2. Leergang 
  
  



 

 

Choix multiple (quantité de réponses) 
Multiple choice (hoeveelheid antwoorden) 
 
choix multiple (non-lié aux texte) 
Multiple choice (niet-tekstgebonden) 
 
francophone pur 
Native speaker 
 
Niveau Seuil 
Drempelniveau/ Threshold Level 
 
objectivité 
Objectiviteit 
 
Exercices (chevauchement  entre expression orale et compréhension écrite) 
Oefeningen (grensoverschreiding spreekvaardigheid/ leesvaardigheid) 
 
formation pré-littéraire 
Preliteraire vorming 
 
progression grammaticale 
Progressie (grammaticale -) 
 
Jeux de rôle 
Rolopdrachten 
 
Expression écrite (dirigée) 
Schrijfvaardigheid (geleide -) 
 
Orthographe (problèmes de l‟) 
Schrijfwijze (problemen bij -) 
 
Le verbe stream= couler  Le verbe set= placer 
Streaming/ Setting 
  
 
Descriptions de situations  
Situatieomschrijvingen 
 
stimulus affectif 
Stimulus (affectieve -) 
  
Exercices structuraux 
Structuuroefeningen  
(répetition=herhaling)  
Structuuroefeningen  
(substitution-=substitutie= het op de plaats van het oude element stellen van een nieuw element) 
Structuuroefeningen  
(tranformation= transformatie= verandering) 
Structuuroefeningen  
(conditions à poser à des -) 
(te stellen eisen aan een -) 

  
 

Magazines (“Langues vivantes”=Levende talen; Le Français dans le Monde; “Les langues”=De Talen)  
Tijdschriften (Levende Talen; Le Français dans le Monde, De Talen) 

  
 

Test diagnostique 
Toets (diagnostische -) 

  
 

Prononciation (Problèmes de la -) 
Uitspraak (problemen bij -) 
 
Validité 



 

 

Validiteit 
 
Voix et Images de France (méthodes innovatrices <de premier plan> dont -) 
Voix et Images de France (baanbrekende leergangen waaronder -) 
 
N.B.   En 1999 a paru chez CPS <bureau pédagogique> à Amersfoort 
N.B.   In 1999 is verschenen bij het CPS te Amersfoort 
 
Dictionnaire des transformations dans l‟enseignement secondaire   par Henk Sissing 
Woordenboek veranderingen voortgezet onderwijs door Henk Sissing 

ISBN  90 6508 440 1 
 
 
Aanloopzin (bij luistervaardigheid; bij leesvaardigheid) 
Phrase d‟introduction/ phrase d‟amorce  précédant les variantes des réponses à choix multiple 
(pour: comprenhension auditive; compréhension écritee) 
 
Analyse (contrastieve -) 
Analyse contrastive 
 
Antwoorden (open -) 
Réponses ouvertes 
 
BHV-model 
Modèle BHV (base-répétition-enrichissement) 
 
Blokkenstelsel 
Système à blocs 
 
 
Cesuur 
césure 
 
Communicatief competent 
Comunicativement compétent (compétence  communicative) 
 
context 
contexte 

 
coördinator (<Interne ->) 
coordinateur interne 
 
Differentiatie (interne -, externe -) 
Différenciation (interne/ externe) 
 
Directe methode 
Méthode directe 
 
Evaluatie (formatieve -; summatieve -) 
Évaluation formative/ sommative 
 
Foutenanalyse 
Analyse des fautes 

 
Français fondamental (+ Basic French) 
Français fondamental (+ Basic French <Français de Base>) 
 
Functioneel + notioneel 
fonctionnel/ notionnel 

  
<Grammaticale> fouten 
Fautes grammaticales 
 
Grammatica-vertaalmethode 
Méthode de traduction par la grammaire 
 
Idioom (uitleg van onderstrepingen <F> of <N>) 



 

 

Idiome (explication des parties soulignées <F> ou <N>) 
 

Index de densité 
Index de densité 

  
Interferentie 
Interférence 
 
Intralinguaal  versus Interlinguaal 
intralingual / interlingual 
 
Inventaire syntagmatique (inventaris van syntagma‟s) 
inventaire syntagmatique   
 
Leerlingrespons (bij spreekvaardigheid) 
réponse élève (pour: expression orale) 
 
Leermiddelen (auditieve -, visuele -) 
moyens d‟apprentissage (auditifs; visuels) 
 
Leesvaardigheid (graad van dekking bij meerkeuze) 
compréhension écrite (degré de couverture au choix multiple) 
 
Lezen (bandbegeleid -/ cassettebegeleid -/ CD-begeleid) 
Lecture accompagnant la bande sonore/ la cassette/ le CD) 
 
Locatieaanduiding (bij spreekvaardigheid) + Register 
Indication du lieu (pour: expression orale) + registre <de la langue> 
 
mastery-learning 
apprentissage par maîtrise 
 
Methode (Inductieve -; deductieve -) 
1. wijze van lesgeven  2. leergang 
méthode inductive/ déductive 
1. manière d‟enseigner  2. Livre classique 
  
Multiple choice (hoeveelheid antwoorden) 
Choix multiple (quantité de réponses) 
 
Multiple choice (niet-tekstgebonden) 
choix multiple (non-lié aux texte) 
 
Native speaker 
francophone pur 
 
Niveau Seuil/ Drempelniveau/ Threshold Level 
Niveau Seuil 
 
Objectiviteit 
objectivité 
 
Oefeningen (grensoverschreiding spreekvaardigheid/ leesvaardigheid) 
Exercices (chevauchement  entre expression orale et compréhension écrite) 
 
Preliteraire vorming 
formation pré-littéraire 
 
Progressie (grammaticale -) 
progression grammaticale 
 
Rolopdrachten 
Jeux de rôle 
 
Expression écrite (dirigée) 
Schrijfvaardigheid (geleide -) 
 



 

 

Orthographe (problèmes de l‟) 
Schrijfwijze (problemen bij -) 
 
Le verbe stream= couler  Le verbe set= placer 
Streaming/ Setting 
  
 
Descriptions de situations  
Situatieomschrijvingen 
 
stimulus affectif 
Stimulus (affectieve -) 
  
Structuuroefeningen 
Exercices structuraux 
Structuuroefeningen  
(répetition=herhaling)  
Structuuroefeningen  
(substitution-=substitutie= het op de plaats van het oude element stellen van een nieuw element) 
Structuuroefeningen  
(tranformation= transformatie= verandering) 
Structuuroefeningen  
(conditions à poser à des -) 
(te stellen eisen aan een -) 

  
 
Magazines (“Langues vivantes”=Levende talen; Le Français dans le Monde; “Les langues”=De Talen)  
Tijdschriften (Levende Talen; Le Français dans le Monde, De Talen) 

 
 
Toets (diagnostische -) 
Test diagnostique 

  
Uitspraak (problemen bij -) 
Prononciation (Problèmes de la -) 
 
Validiteit 
Validité 
 
Voix et Images de France (baanbrekende leergangen waaronder -) 
Voix et Images de France (méthodes innovatrices <de premier plan> dont -) 
 
N.B.   In 1999 is verschenen bij het CPS te Amersfoort 
N.B.   En 1999 a paru chez CPS <bureau pédagogique> à Amersfoort 
 
Woordenboek veranderingen voortgezet onderwijs door Henk Sissing 

Dictionnaire des transformations dans l‟enseignement secondaire   par Henk Sissing 
ISBN  90 6508 440 1 
 
 
 
 
Aanloopzin (bij luistervaardigheid; bij leesvaardigheid) 
 De zin voorafgaand aan de varianten van een meerkeuze-antwoord 
 Problemen voor leerlingen:  standpunt schrijver 
      dubbele ontkenningen (één in aanloopzin en één in een variant) 
 
Analyse (contrastieve -) 
 Welke zijn de grootste verschillen tussen moedertaal en doeltaal ? 
 Bij de beschrijving van grammatica-onderdelen in de leergang gaat de aandacht vrijwel uitsluitend uit  

naar die verschillen 
 
Antwoorden (open -) 

Door de leerling geformuleerde antwoorden In tegenstelling tot meerkeuze-antwoorden (die vooraf zijn 
geconstrueerd door docenten) 

 
BHV-model 



 

 

 Model voor ordening van de leerstof.  Indeling in Basisstof (voor iedereen), Herhalingsstof (training in  
nog niet  goed beheerste onderdelen), Verrijkingsstof (oefeningen voor hen die alles begrepen hebben) 

 Gevolgd door diagnostische toets 
 
Blokkenstelsel 
 Indeling van de jaarstof in gelijke delen  

(naar hoeveelheid of moeilijkheidsgraad ) 
 
Cesuur 
 Grens tussen onvoldoende en voldoende. 
 Bepaling van die grens (Hoeveel fouten mogen er worden gemaakt ?) 
 
Communicatief competent 
 Vooral bij spreekvaardigheid: 
 In hoeverre slaagt de leerling erin een bepaalde boodschap over te brengen 
 (zonder dat in eerste instantie zijn <grammaticale> fouten in aanmerking worden genomen 
 
Context 
 De omgeving waarin een bepaald woord of bepaalde uitdrukking staat waarover iets wordt gezegd of  

gevraagd 
  
Coördinator (<Interne ->) 
 Functionaris aan een school die zaken regelt voor een groep die groter is dan één enkele klas 
 
Differentiatie (interne -, externe -) 
 Verschil aanbrengen in plaatsing van leerlingen: 
 Intern:  bij interne differentiatie kiest men voor het gezamenlijk optrekken van leerlingen die van elkaar  

verschillen (een heterogene groep) 
 Extern: bij externe differentiatie kiest men principieeel voor een gescheiden ontwikkeling van leerlingen  

die van elkaar verschillen (een homogene groep) 
 
Directe methode 
 Wijze van lesgeven zodanig dat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de doeltaal 
 
Evaluatie (formatieve -; summatieve -) 
 Nagaan of de gevolgde lesprocedure effectief is geweest 
 Formatief: bezien of elke fase aan het doel beantwoordt 
 Summatief: achteraf bezien hoe het gehele onderwijsleerproces is verlopen 
 
Foutenanalyse 
 Noteren van alle gemaakte fouten; vervolgens: rangschikken van die fouten in groepen van  

belangrijkheid (; de belangrijkste fouten in de klas behandelen) 
 

Français fondamental (+ Basic French) 
 Uitkomst van op bandrecorder opgenomen interviews in de jaren 50: 
 Twee lijsten van de meest gebruikte woorden in de spreektaal 
 Basic French: lijst van meest nuttige woorden op te nemen in leergangen voor beginners 
 (navolging van soortgelijke lijsten in het Engels <Basic English>) 
 
Functioneel + notioneel 
 Functioneel: wat de spreker met taal wil uitdrukken als basisuiting in het kader van taalvaardigheid 

(beweringen doen; vragen stellen; uiteenzetting geven; boosheid uitdrukken; zich verontschuldigen; 
anderen overtuigen; informatie vragen; een verzoek uitdrukken etc.);  deze “functies”  worden 
beschreven in theoretische werken als ” actes de parole” 
Notioneel:  begrippen („noties‟) aanduiden op bepaalde geselecteerde terreinen zoals äfwezigheid”, “tijd”, 
“afstand”, “beweging”, “plaatsaanduiding”, “lengte”, “verleden”, “heden”, “toekomst”, “hoeveelheid”, 
“kleur”, “smaak”, “oorzaak”, “bezit”  etc.  (“Noties” geven een uitbreiding op de vroegere, meer uitsluitend 
concrete “centres d‟intérêt” 
 

<Grammaticale> fouten (Vb: Il s‟a inscrit à …// Je ne sais pas ou/ où/ si  …) 
 Men kan een onderscheid maken tussen fouten die geen gevolg hebben voor het ontstaan van een goed  

begrip van de gedane mededeling en die welke de boodschap onduidelijk of onbegrijpelijk maken 
 
Grammatica-vertaalmethode 

Wijze van lesgeven waarbij het zwaartepunt ligt op het uitleggen van grammaticale regels gevolgd door 
het maken  van zinnen ter vertaling van de moedertaal naar de doeltaal; 
De bijbehorende leergang die aldus is ingericht 



 

 

 
Idioom (uitleg van onderstrepingen <F> of <N>) 

Het verklaren in de moedertaal of het omschrijven van de betekenis in de doeltaal  van woorden of 
uitdrukkingen in de „contexte‟   

 
Index de densité 
 Het aangeven van de moeilijkheidsgraad van een tekst zodanig dat duidelijk wordt welk percentage  

woorden nieuw en nog niet geleerd is.  Zo is 1:10 een aanwijzing dat 1 op de 10 woorden onbekend is, 
en 1: 50 duidt erop dat de tekst waarover dit wordt vermeld aanzienlijk gemakkelijker te lezen valt. 
Samenstellers van CSE-teksten gaan ervan uit dat leerlingen een tekst waarvan 90 % van de  
woorden bekend is, redelijk tot goed kunnen begrijpen 

 
Interferentie 
 Een storing in het leerresutaat of in het leerproces omdat een ander leerproces zijn inwerking heeft op  

het huidige 
 
Intralinguaal  versus Interlinguaal 

Een intralinguale  <‟binnen de taal‟>  taalfout komt voort uit het verkeerd gebruik van een regel binnen 
het systeem van de doeltaal  (*malcontent  <fout> gebruiken naar analogie van “malhonnête”) 

 Een interlinguale < „tussen de talen‟> taalfout komt voor uit het verkeerd gebruik van een regel die geldt  
binnen het systeem van de ene taal in het systeem van de andere taal  (* j‟en suis sûr que …  <fout>  
gebruiken naar analogie van “ik ben er zeker van dat …” 

 
Inventaire syntagmatique 
 Een theoretisch werk van de Fransman R. Galisson die voor beginners-Frans een inventaris heeft  

opgezet (in casu: een aantal bladen met tekeningen en voorbeelden) waarin voor allerlei noties  
woordparen en woordcombinaties worden gegeven. Voorbeeld: bij een afbeelding van een huis staan  
allerlei woorden: porte + fermer/ ouvrir ;  fenêtre + donner sur ; cheminée + fumer etc.) 

 
Leerlingrespons (bij spreekvaardigheid) 
 Bij voorgestructureerde spreekoefeningen is plaats ingeruimd voor de teksten van een denkbeeldige  

gesprekspartner van een leerling; voor zijn antwoorden die dan min of meer gestuurd worden heeft de  
leerling dan ter lezing een niet ingevulde ruimte voor ogen  

 
Leermiddelen (auditieve -, visuele -) 
 Leermiddelen zijn ondersteunende materiële zaken die de docent gebruikt bij zijn instructie van de  

doeltaal. Het kan gaan om boeken en hulpboeken (cahiers d‟images) maar ook om minder traditionele  
middelen 

 Auditieve: grammofoonplaat, radio<fragmenten>, bandrecorder, cassetterecorder, talenpracticum,  CD‟s-  
CD-rom, DVD 

 Visuele: speciale schoolborden; figurines + viltbord; wandplaten; filmstrips (films fixes); dia‟s; films, TV,   
transparanten; video; CD-rom; DVD 

 
Leesvaardigheid (graad van dekking bij meerkeuze) 
 In het algemeen kan men stellen dat hoe hoger het schooltype is, hoe groter in de alternatieven (= de  

niet-goed antwoorden) de graad van juistheid is. In sommige m.c.-vragen bij moeilijke VWO-teksten blijkt  
soms 80 tot 90 % van één of meer alternatieven „dekkend‟ te zijn, d.w.z. in betekenis volledig overeen te  
komen met de bijpassende tekst. Het goede antwoord moet uiteraard 100 % dekkend zijn. 

 
Lezen (bandbegeleid -/ cassettebegeleid -/ CD-begeleid) 
 Bij de receptief-handelingspsychologische benadering maar ook bij andere vormen van onderwijs aan  

beginners laat men Frans beluisteren via een geluidsdrager terwijl de leerlingen meelezen. Door het  
aanbieden van veel bronnen hoopt men dat de leerder snel een grote passieve kennis krijgt. 

 
Locatieaanduiding (bij spreekvaardigheid) + Register 
 Bij het inrichten van gespreksvaardigheid is het van belang dat de uitvoerenden weten in welke  

omgeving („locatie‟) het gesprek plaatsvindt. Als zij dan ook nog weten welke de gesprekspartners zijn,  
kan, bij voldoende beheersing van de doeltaal, een bepaald „registre‟ worden gekozen: langage noble,  
soutenu, familier, populaire etc. 

 
Mastery-learning 
 De <jaar>stof wordt verdeeld in 8 à 9 elementen (die bij voorbeeld een maand werk vergen); na afloop  

van elke periode wordt bezien of de stof wordt beheerst ( >> to master); eerst dan mag men als leerling  
voortgaan in de stof 

 
Methode (Inductieve -; deductieve -) 
 1. Wijze van legeven  2. Leergang 



 

 

 Inductief :  De leerling wordt als het ware binnengeleid in de nieuwe theorie door hem erop te wijzen dat  
in een tekst iets nieuws staat; hij moet het zelf vinden. Daarna, doordat hem suggestieve vragen worden  
gesteld, begint hij langzamerhand te begrijpen wat het nieuwe voorstelt 

 Deductief:  De leerling wordt een regel uitgelegd. Vervolgens wordt een tekst aangeboden, gezegd waar 
het pas uitgelegde staat en dan vraagt men de leerling de regel nog eens uit te leggen 

  
Multiple choice (hoeveelheid antwoorden) 
 Een vraag die vrijwel altijd wordt gesteld over een voorafgaande tekst. De aanloopzin komt eerst en  

daarna in willekeurige volgorde de verschillende mogelijke varianten, waarvan één het goede antwoord  
is. Vaak zijn er 3 à 4 varianten, maar andere hoeveelheden komen ook voor (van 2 tot en met 6 !) 

 
Multiple choice (niet-tekstgebonden) 
 De vroeger zo bekende doorwerk-boekjes voor het oefenen en „ophalen‟ van vocabulaire-kennis bestaan  

niet meer. In deze hulpboeken nam de aanloopzin in feite de rol van een voorafgaande tekst over. 
 
Native speaker 
 Teksten op cassettes en CD-rom‟s worden tegenwoordig meestal ingesproken door Fransen. Zo‟n  

spreker komt dus „uit het land zelf‟. Lichte afwijkingen in de uitspraak ten opzichte van de  
standaarduitspraak worden aangeduid met “near native” („bijna even goed als de standaarduitspraak‟); 
het kan hierbij gaan om Fransen uit de Midi of Francofonen van buiten Frankrijk. 

 
Niveau Seuil 
 „Drempelpeil‟ dat bereikt zou moeten worden door jonge, volwassen buitenlanders die in korte tijd een  

voor hen vreemde taal moeten gaan beheersen, omdat zij in hun nieuwe vaderland een werkkring 
gevonden hebben.  De theoretische werken die door het Conseil de l‟Europe zijn gepubliceerd hebben  
ook  diensten bewezen aan schrijvers van leergangen voor jeugdige leerders (groep 12-18 jaar) 

 
Objectiviteit 
 Betrouwbaarhied van een toets waarvan men van tevoren de juiste antwoorden en de norm heeft  

vastgelegd, zaken waaraan achteraf dus niet meer te tornen valt. Vaak zijn in het land eerst pre-tests  
gehouden 

 
Oefeningen (grensoverschreiding spreekvaardigheid/ leesvaardigheid) 
 Bij veel oefeningen is het onvermijdelijk dat er, als men één vaardigheid wil oefenen, toch sprake is van  

het hanteren van nog een vaardigheid, zij het dan niet in een dominante „rol‟. Bij luistertoetsen bij  
voorbeeld is het gebruikelijk dat men niet mondelijk antwoordt maar schriftelijk na de vraag en mogelijke  
antwoorden gelezen te hebben 

 
Preliteraire vorming 
 Een leerling voorbereiden op en gevoelig maken voor de schoonheid van literaire teksten kan gebeuren  

op verschillende manieren: versimpelde uitgaven aanbieden van grote werken,  nieuwe verhalen  
schrijven met literaire componenten,  de levensloop van een beroemde schrijver behandelen op een  
bevattelijke wijze etc. 

 
Progressie (grammaticale -) 
 De voortgang in de stof, of het nu teksten zijn of grammatica of welk aspect van een taal ook, is  

gebonden aan bepaalde, vrijwel unaniem aanvaarde voorwaarden:  het makkelijke eerst, dan het  
moeilijke; het  enkelvoudige daarna het samengestelde; dosering in de moeilijkheidsgraad (teksten bij  
voorbeeld mogen niet té makkelijk zijn, moeten genoeg uitdaging bevatten) 

 
Rolopdrachten 
 Gegeven is een bepaalde situatie en een bepaalde locatie. Bij vier personen kan een rolopdracht aldus  

gestalte krijgen: A  speelt een bepaalde persoon, B een andere, C een derde, D krijgt de gehele  
tekst of een model uitgeschreven te zien en heeft een controlerende functie. De spelers (hier A, B en C)  
kunnen beschikken over een vaste tekst, over een geleide instructie of slechts over een leidraad voor het  
te voeren gesprek. 

 
Schrijfvaardigheid (geleide -) 
 Vooral in de lagere klassen wordt de leerlingen verzocht een kort opstelletje te schrijven over bepaalde  

onderwerpen. Dit gaat vaak gepaard met zoveel condities (gebruik de o.t.t.; gebruik de volgende  
woorden etc. etc.) dat er geen sprake meer is van vrije expressie; de oefeninng wordt in feite geheel  
„gedirigeerd‟. 

 
Schrijfwijze (problemen bij -) 
 Volgens Franse didactici verdient het aanbeveling pas 6 à 8 weken na aanvang met het onderwijs in het  

Frans met het schriftbeeld te beginnen en nog weer later met het schrijven, opdat de leerling vertrouwd  
raakt met de typische verschillen tussen uitspraak en schrijfwijze. Veel Nederlanders hebben  



 

 

problemen met de accenten, met de werkwoordsuitgangen en met de uitgangen van de bijvoeglijke  
naamwoorden. 

 
Streaming/ Setting 
 Bij streaming wordt de heterogene aankomende groep leerlingen opgedeeld in relatief homogene  

groepen op grond van een intelligentie- en/of prestatiescore of  naar aanleiding van een advies van een  
schoolhoofd 

 Bij setting of vakniveaudifferentiatie heeft de indeling van leerlingen alleen betrekking op een bepaald  
aantal vakgebieden (willekeurig voorbeeld: men zet leerlingen bij elkaar die goed zijn in wiskunde en  
Frans) 

 Bij tracking wordt de leerlingen een bepaalde klas of een bepaalde cursus toegewezen aan het begin  
van het schooljaar of na verloop van enige tijd. Voorbeeld: een Gymnasium-stroom vanaf de 1

e
 brugklas. 

  
  
Situatieomschrijvingen 
 Bij een stelopdracht of bij een gespreksoefening wordt duidelijkaangegeven wat precies de  

bijzonderheden zijn waarbinnen en waarmee de opdracht moet worden verricht. Voorbeeld: “Je bent  
aangekomen op een Franse camping. Het is al laat en je zoekt vlug nog een plaats voor je tent” 

 
Stimulus (affectieve -) 
 Bij pattern drills kan op band of cassette een vraag gevolgd worden door een pauze tijdens welke de  

leerling een antwoord kan geven. Doet hij dit niet of is het antwoord fout of onvolledig, dan volgt op band  
of cassette een goed antwoord dat alsnog gezegd of herhaald kan worden door de leerling. 

  
Structuuroefeningen (herhaling)  

Drill waarbij elementen gelijk blijven en andere licht veranderd (minimale paren), of van de zin worden  
geïsoleerd (regressieve herhaling voor oefening in intonatie) of  aan de zin worden toegevoegd 
(suppletie voor oefening in intonatie) 

Structuuroefeningen (substitutie= het op de plaats van het oude element stellen van een nieuw element) 
 Drill waarbij het nu eens gaat om een simpele vervanging zonder „accord‟-gevolgen, dan weer om een  

vervanging die een nieuw „accord‟ tot gevolg heeft 
Structuuroefeningen (transformatie= verandering) 
 Drill waarbij de zin een grote verandering ondergaat (door toevoeging. door bekorting, door  
 terugbrenging en door omvorming) 
Structuuroefeningen (te stellen eisen aan een -) 
 1.  Het vocabulaire moet bekend zijn  2.  Het aantal lettergrepen per zin mag niet al te groot zijn  3.   

Stimulus-respons moet spreektaal zijn 4.  Het doel van de oefening moet duidelijk <omschreven> zijn  5.   
De stimuli moeten eenduidig zijn  6. De onderwerpen moeten verkregen zijn na contrastieve analyse 

   
Tijdschriften (Levende Talen; Le Français dans le Monde, De Talen) 
 Gespecialiseerde tijdschriften zijn er niet in overvloed. De kosten van verschijning worden steeds hoger.  

Zelfs Levende Talen (het beste Nederlandstalige magazine met pedagogisch en didactische informatie  
voor de moderne talen is al in financiële en redactionele problemen geweest. De Franse staat zorgt voor 
subsidies bij het in stand houden van het wat glossy geworden Le Français dans le Monde (informatie op 
allerlei terreinen van het Frans en op dat van Frankrijkkunde). Het tijdschrift de Talen <= Frans, Engels,  
Duits, Spaans> (<vroeger: De Drie Talen <=zonder Spaans>) richt zich op hen die professioneel of uit 
liefhebberij vertalen maar bewijst nog steeds diensten aan tweedegraads- of eerstegraadsstuderenden. 

 
Toets (diagnostische -) 
 Een toets waarbij men vaststelt welke lacunes er bestaan in de kennis van de leerling.  Na de  

vaststelling hiervan zou aan de leerling een herhalingsstof-programma geboden moeten worden. 
 
Uitspraak (problemen bij -) 
 De klinkers worden in het Frans niet op dezelfde wijze uitgesproken als in het Nederlands. Bovendien is  

de uitspraak vaak contextgevoelig. De grote problemen voor Néerlandophones liggen bij opposiities als: 
ingénieur-chat ; maison-essentiel;  é, è, ê  of  e muet  of e zonder accent; de verschillende „g‟ ; de  
verschillende „c‟;  de neusklanken;  sommige liaisons; de uitspraak van “oi”,”ou”, “<e>au”;  bij het vrijwel  
nooit horen van de eind-s; de stomme “h”;  bij de afwezigheid van de klank “ih” van het Nederlandse kip 

 
Validiteit 
     Geldigheid. Als een toets valide bevonden wordt, heeft hij gemeten wat gemeten moet worden 
 
Voix et Images de France (baanbrekende leergangen waaronder -) 
 Bij elk vak zijn leergangen aan te wijzen waarvan het gebruik veel heeft betekend voor de ontwikkeling in  

de didactiek. De genoemde leergang was baanbrekend door het Livre d‟Images dat in beelden de  
gehele, op de band te beluisteren tekst van alle dossiers gaf. 
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