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1. Inleiding
1.1 Wat is AIM?
AIM (Accelerative Integrated Method) is een nieuwe lesmethode Frans die in de jaren ‘90 is
ontwikkeld is door de Canadese docent Wendy Maxwell. Sinds enkele jaren zijn 40
middelbare scholen in Nederland overgestapt naar de AIM-methode voor het vak Frans.
De belangrijkste pijlers van deze methode zijn het uitsluitend gebruik maken van
Frans en de nabootsing van de natuurlijke taalverwerving door middel van totale
onderdompeling in het Frans. Het grote verschil tussen AIM en een ‘reguliere’ doeltaalvoertaalmethode is dat bij AIM de natuurlijke taalverwerving wordt nagebootst. De
leerlingen leren in het begin eerst luisteren en spreken. De leerlingen leren dit spelenderwijs
met behulp van gebaren. Na een aantal maanden komt het leren lezen en schrijven in het
Frans pas aanbod. Daarnaast is er in de AIM-methode veel ruimte voor creatieve verwerking
van de lesstof door middel van dans, muziek en toneel.
1.2 Relevantie
Vergelijkend onderzoek naar AIM heeft zich alleen gericht op spreekvaardigheid.
Leesvaardigheid is een belangrijk onderdeel van het vak Frans dat met het eindexamen
getoetst wordt. Wanneer AIM-leerlingen beter scoren op leesvaardigheid, is dit een bewijs
voor de effectiviteit van de methode. Eventuele scepsis ten aanzien van het achterblijven
van andere vaardigheden, zou dan wetenschappelijk weerlegd zijn.
1.3 Theoretisch kader
Het onderzoek dat tot nu toe naar AIM is gedaan, heeft zich gericht op spreekvaardigheid.
Maxwells eigen vergelijkend onderzoek1 toont aan dat AIM-leerlingen beter scoren op het
gebied van spreekvaardigheid. AIM-leerlingen onderscheiden zich door correct woordgebruik
en ze kunnen ermee variëren. Daarnaaste maken AIM-leerlingen gebruik van complexere
taaluitingen zoals voegwoorden en het betrekkelijk voornaamwoord. AIM-leerlingen zijn
gericht op het maken van volledige zinnen en erop gericht zijn hun gedachten volledig in het
Frans te formuleren. Hierdoor lopen ze meer risico om grammaticale fouten te maken. Dit
sluit aan bij de recente bevindingen van Bartman en Valstar2 die de AIM-leerling
omschrijven als een ‘strategische leerling’ : “Hij maakt gebruik van formuleringsvrijheid,
concentreert zich op de inhoud en grammaticale foutjes ontgaan hem.”3 Daartegenover
staat volgens Bartman en Valstar de ‘vertalende leerling’, de niet AIM-leerling, die woord
voor woord vertaalt en beperkt is in zijn uitdrukkingsvermogen. Als deze leerling een woord
niet kent, klapt hij dicht en valt terug in de moedertaal. Dit onderzoek bevestigt de
bevindingen van Maxwell, namelijk dat AIM-leerlingen beter kunnen improviseren. Verder
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scoren leerlingen volgens dit onderzoek beter op spreekvaardigheid. Dit is gemeten door de
leerlingen in te delen in het Europees Referentie Kader (ERK).
Bovenstaande onderzoeken bewijzen dat AIM-leerlingen beter Frans spreken. Knip en
Mastenbroek4 toonden in 2008 aan dat AIM-leerlingen daarnaast veel positiever zijn over het
vak Frans en de lessen. Bovendien beoordelen ze hun eigen spreekvaardigheid positiever
dan niet-AIM-leerlingen. Dit is ondervraagd met behulp van de ‘I-can-do-statements’ van
het ERK, zoals “ik kan iets vertellen over mijn huis, familie en mijzelf”. Ook de docent is
gevraagd om een cijfer te geven voor de uitspraak, spreekangst, niveau van de uitlatingen,
bereidheid, niveau van de spreekvaardigheid, creatief uiten, woordenschat en motivatie van
leerlingen. De cijfers zijn zonder uitzondering ruim in het voordeel van de AIM-leerlingen.
Een nadeel van dit onderzoek is dat er geen vaardigheidstoets is afgenomen. De resultaten
zijn dus gebaseerd op inschattingen en meningen. Wij kunnen hieruit concluderen dat AIMleerlingen meer zelfvertrouwen hebben om Frans te spreken. De AIM-leerling is een
zelfbewustere leerling die communicatief is ingesteld.
AIM-leerlingen hebben minder last van grammaticale lacunes als zij willen
communiceren in het Frans. Deze communicatieve instelling wordt ook bevestigd door
onderzoek van Bourdages en Vignola.5 De niet-AIM-leerlingen vielen vaker terug in hun
moedertaal als het Frans tekort schoot. De AIM-leerlingen gaven de voorkeur aan minder
correcte of incomplete Franse zinnen boven het gebruik van hun moedertaal. Er was geen
verschil in het begrip van de vragen van het interview. Een mogelijke verklaring hiervoor is
dat de niet-AIM-leerlingen ook les kregen in het Frans.
In tegenstelling tot de eerdergenoemde resultaten van Bartman, Valstar en Maxwell
komt uit dit onderzoek echter geen significant verschil naar voren tussen het niveau
spreekvaardigheid van de twee groepen leerlingen. Desondanks hechten wij waarde aan de
bevindingen van dit onderzoek die de AIM-leerling als een communicatief ingestelde,
zelfverzekerde leerling typeren.
Hoe zou dit verschil in spreekvaardigheid verklaard kunnen worden? Een essentieel
verschil tussen de AIM-methode en de niet-AIM-methode is de rol van de ‘pushed output’.
Deze term komt uit de zogenaamde ‘schijf van vijf’6 van Westhoff.7 Het houdt in dat
leerlingen gedwongen zijn een taal uit te proberen. De AIM-methode garandeert dit door de
koppeling van een gebaar aan elke nieuw geleerd woord in de beginfase. Zodoende kan de
docent, door het maken van gebaren, de gehele klas laten spreken en de leerling het Frans
aan den lijve laten ervaren. Leerlingen spreken dankzij deze ondersteunende gebaren, zeer
veel Frans, aangezien de hele les draait om spreken en luisteren. Een AIM-leerling maakt op
deze manier veel spreekuren Frans. In doeltaal-voertaalmethodes spreekt vooral de docent
veel Frans, en zij kan in klassikaal verband maar één leerling tegelijk aan het woord laten.
Veel Frans docenten weten hoe moeilijk het is leerlingen over de drempel heen te helpen en
zich vrij uit te drukken. In een AIM-klas van 25 leerlingen is dit rendement tijdens de
klassikale momenten 25 keer zo hoog. Iedereen spreekt de hele les Frans. Wij beschouwen
dit als ‘pushed output’. Dat AIM-leerlingen beter Frans spreken, ook als het gaat om vrije
productie, is onder andere dankzij deze ‘pushed output’.
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Daarnaast wordt input, een ander belangrijk onderdeel van de schijf van vijf, door de
methode AIM gegarandeerd. Input is van essentieel belang voor de taalverwerving. Volgens
Kwakernaak is het zelfs de motor: “De motor van taalverwerving [...] is: aanbod- niet van
regels, maar van grammatica verwerkt in gewone taal (input), en de onbewuste verwerking
daarvan [...] Je produceert de juiste vormen ’op je gevoel’.”8
Input is eveneens een onderdeel dat door de doeltaal-voertaalmethode wordt
gestimuleerd. AIM heeft echter het voordeel dat de methode volledig in het Frans
geschreven is en zodoende leerling en docent dwingt tot uitsluitend gebruik van het Frans.
In tegenstelling tot dit aspect van AIM, wordt het gebruik van doeltaal-voertaal door de
meeste ‘reguliere’ methodes ondermijnd, omdat uitleg en opdrachten in het Nederlands
geformuleerd zijn.
Deze combinatie in de AIM-methode van ‘pushed output’ en ‘input’, garandeert dus
complete onderdompeling in het Frans en bevordert de ontwikkeling van alle
taalvaardigheden van de doeltaal. Dit wordt bevestigd door onderzoek van Genesee9 waaruit
blijkt dat leerlingen in een onderdompelingsprogramma beter presteren in de doeltaal dan
leerlingen die de doeltaal op een traditionele manier leren. Uit dit onderzoek concluderen wij
dat de onderdompeling een betere mondelinge vaardigheid oplevert en een positief effect
heeft op leesvaardigheid.
1.4 Vraagstelling en hypothesen
De hoofdvraag van dit onderzoek is: “Hoe scoren 3 VWO leerlingen na twee jaar werken met
de AIM-methode op een leesvaardigheidstoets in vergelijking met leerlingen en niet AIMleerlingen?“
Onze verwachting is dat de AIM-leerlingen beter scoren op leesvaardigheid. Uit het
theoretisch kader is naar voren gekomen dat AIM-leerlingen een beter taalgevoel
ontwikkelen en gemotiveerder zijn voor het vak Frans. Wij gaan ervan uit dat AIM dankzij de
onderdompeling en het gebarensysteem een dermate actieve, mondelinge productie van het
Frans vraagt dat ook leesvaardigheid hierdoor beter wordt. Wanneer een leerling actief meer
vocabulaire beheerst zal lezen ook gemakkelijker gaan. Daarnaast is de AIM-leerling een
strategische leerling. Omdat hij getraind is goed om te gaan met lacunes, zal hij sneller
leesstrategieën in kunnen zetten.
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2. Onderzoeksmethode
2.1 Respondenten
In totaal hebben vier middelbare scholen deelgenomen aan ons onderzoek. Twee van deze
vier scholen gebruikt voor Frans de AIM-methode en de andere twee scholen gebruiken de
methode D’accord!.
In totaal hebben 132 leerlingen uit VWO 3 meegewerkt aan ons onderzoek. Daarvan
gebruiken 55 leerlingen de AIM-methode en 77 leerlingen een reguliere methode: D’accord!.
Op één school hebben twee VWO 3-klassen deelgenomen aan het onderzoek, op de andere
scholen één VWO 3-klas.
We hebben het aantal mannelijke en vrouwelijke respondenten en het totaal aantal
respondenten per school in de volgende tabel gezet.
Methode
Niet-AIM (school 1)
Niet-AIM (school 2)
AIM (school 3)
AIM (school 4)
Totaal10

Jongens
25
11
10
13
59

Meisjes
26
12
23
12
73

Totaal
51
23
33
25
132

Tabel 1: Aantal mannelijke en vrouwelijke respondenten en het totaal per school.

We hebben gekozen voor de scholen met een ‘reguliere’ methode waar we zelf werken.
Dankzij een aantal contacten met docenten Frans die werken op een school met AIM hebben
we twee scholen gevonden die bereid waren om deel te nemen aan ons onderzoek. Omdat
de AIM-methode nog maar enkele jaren in Nederland op middelbare scholen wordt gebruikt
hebben we gekozen voor de derde klas omdat deze leerlingen twee jaar ervaring hebben
met de AIM-methode of met een ‘reguliere’ methode. Ten slotte hebben we voor het VWO
gekozen omdat de vier deelnemende scholen een VWO-afdeling hebben.
2.2 Instrumenten
Instrument 1: Checklist lesboeken
We hebben de volgende checklist opgesteld aan de hand waarvan we de lesboeken van AIM
en D’accord! voor de leerjaren 1 en 2 van het VWO hebben vergeleken.
- Worden leesstrategieën expliciet uitgelegd in de methode?
- Hoeveel lessen worden er besteed aan leesvaardigheid ten opzichte van de
andere vaardigheden?
- Wat zijn de soorten vragen die gesteld worden bij leesopdrachten? (open, multiple
choice, in het Nederlands/in het Frans)
- Wat zijn de bronnen die worden gebruikt voor de leesopdrachten? (authentiek/semiauthentiek)
- Is er sprake van samenhang tussen verschillende vaardigheden, en waaruit wordt dat
in de methode duidelijk?
- Wordt er vocabulaire aangeboden ter ondersteuning van een tekst? (bijv. in een
kader onderaan de tekst)
We hebben deze vragen gekozen om een beeld te krijgen over hoe de lesmethode
leesvaardigheid aanbiedt, en hoeveel aandacht er aan wordt besteed.
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Instrument 2: Enquête docenten Frans
Om te weten hoeveel aandacht er tijdens de Franse les werkelijk wordt besteed aan
leesvaardigheid is het noodzakelijk om dit bij de docenten Frans van onze respondenten te
informeren. In de enquête vragen we ook naar de mening van de docent over de
lesmethode met betrekking tot leesvaardigheid. De enquête die we hebben afgenomen staat
hieronder weergegeven.
Oneens
Eens
1 De methode is toereikend wat betreft leesvaardigheid
1
2 3
4
5
2 Kunt u een paar positieve en negatieve punten noemen over hoe leesvaardigheid aan
bod komt in de methode?
3 Voor welke vaardigheden gebruikt u extra materiaal, indien van toepassing kunt u een
voorbeeld geven?
4 Aan welke onderdelen besteedt u de meeste aandacht tijdens de lessen Frans? Kies
maximaal drie onderdelen uit de volgende lijst:
a Schrijfvaardigheid
b Spreekvaardigheid
c Leesvaardigheid
d Luistervaardigheid
e Grammatica
f Vocabulaire
g Cultuur & Literatuur
5 Aan welke onderdelen zou u meer aandacht willen besteden? Waarom?
6 Wat vindt u van het niveau van leesvaardigheid van de leerlingen?
Instrument 3: Leestoets
Om te onderzoeken hoe de respondenten scoren op leesvaardigheid Frans hebben we een
leestoets samengesteld met behulp van het CITO-examen Frans voor VMBO uit 2009, het
eerste tijdvak. We hebben voor een examen VMBO gekozen, omdat de streefniveaus voor
het examen VMBO en eind 2e jaar VWO vrij dicht bij elkaar liggen.
De streefniveaus die in onderstaande tabel staan zijn te vinden op www.erk.nl
VMBO examen
Eind 2e jaar VWO
Luisteren
A2
A2
Gesprekken voeren
A2
A1 A2
Schrijven
A1 A2
A1 A2
Lezen
A2 B1
A2
Tabel 2: Streefniveaus VMBO examen en eind 2 VWO.

Omdat het hele examen te lang is om in één lesuur te maken, hebben we een selectie
gemaakt. We hebben eerst zelf het hele examen gemaakt en met elkaar vergeleken welke
teksten en vragen geschikt zijn. We hebben uiteindelijk vijf teksten geselecteerd (tekst 5,
10, 11, 13 en 14) met daarbij 12 vragen. We hebben de leestoets toegevoegd als bijlage.
We hebben deze teksten gekozen, omdat de teksten en de vragen erg divers zijn. We
hebben gekozen voor drie korte teksten met één vraag per tekst, en twee teksten met elk
vier vragen. We hebben bij deze keuze rekening gehouden met de soort vraag. Er zijn
namelijk verschillende soorten vragen die gesteld kunnen worden. Als eerste zijn er de open
opgaven, waarbij de leerling een inhoudsvraag moet beantwoorden of een gatenzin moet
aanvullen. Er is sprake van gesloten opgaven als het meerkeuzevragen betreft. Enkele
voorbeelden hiervan zijn de ja-neevraag, de goed-foutvraag, en de meerkeuzevraag. De
eerste twee voorbeelden worden ook wel eens als meerkeuze gevraagd, de leerling moet
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dan aangeven of de genoemde zin of stelling juist of onjuist is. In onze leestoets zijn
verschillende soorten meerkeuzevragen en één open vraag.
Kwakernaak onderscheidt twee manieren waarop je kunt lezen, namelijk selectief en
structurerend. Als je selectief leest ben je op zoek naar bepaalde informatie en scan je de
tekst alleen maar. Dit vindt plaats als je bijvoorbeeld een telefoonboek, woordenboek of
website bekijkt of als je weet wat je in de tekst wilt vinden. Als je structurerend leest, ben je
geïnteresseerd in de hele tekst en probeer je de hoofdpunten te vinden. In onze leestoets
komen beide manieren van lezen aan bod.
Daarnaast zijn er drie verschillende vaardigheden die een leerling voor zijn examen
Frans moet kunnen, namelijk weergeven, samenvatten en interpreteren.11 Er is sprake van
weergeven als de leerling de gelezen informatie moet herformuleren en parafraseren. Er is
sprake van samenvatten als de leerling de hoofdpunten van een tekst moet weergeven. Ten
slotte is er sprake van interpreteren als de leerling betekenis moet geven aan de gelezen
informatie, bijvoorbeeld over het beoogde publiek of schrijfdoel, of de gevoelens van de
auteur. Deze drie vaardigheden komen aan bod in de leestoets.
In onderstaande tabel categoriseren we met behulp van de leesstrategieën en de
eindtermen de verschillende vragen van onze leestoets.
Vraag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tabel 3:

Taal vraag
Soort vraag
Ned
Meerkeuze
Ned
Meerkeuze
Frans
Meerkeuze
Frans
Meerkeuze
Ned
Juist of onjuist
Frans
Meerkeuze
Ned
Meerkeuze
Ned
Open vraag
Frans
Meerkeuze
Ned
Juist of onjuist
Ned
Meerkeuze
Frans
Meerkeuze
Vragen van de leestoets gecategoriseerd.

Eindtermen
Weergeven
Weergeven
Weergeven
Weergeven
Weergeven
Interpreteren
Interpreteren
Weergeven
Weergeven
Weergeven
Interpreteren
Samenvatten

Leesstrategieën
Structurerend
Selectief
Structurerend
Structurerend
Selectief
Selectief
Structurerend
Structurerend
Structurerend
Selectief
Structurerend
Structurerend

2.4 Opzet
De variabele die we onderzoeken is de AIM-methode versus een ‘reguliere’ lesmethode, in
dit geval D’accord!. Allereerst hebben we de lesboeken vergeleken aan de hand van de
opgestelde checklist. Vervolgens hebben we in de deelnemende klassen de leestoets
afgenomen, of laten nemen.
De instructie die we hierbij hebben gegeven is de volgende:
- De leerlingen hebben maximaal 45 minuten de tijd.
- De leerlingen mogen geen woordenboek gebruiken.
- Het is belangrijk dat de leerlingen weten dat het voor een cijfer is, omdat dit de
motivatie vergroot. Wij nemen de cijfers niet mee in ons onderzoek, dus de docent
kan zelf de norm en weegfactor (bijvoorbeeld als SO/repetitie) bepalen. Wij
gebruiken alleen het aantal fout.
- Leerlingen met dyslexie zetten een D op hun blaadje en krijgen 10 minuten extra tijd.
- Het is belangrijk dat leerlingen die later ingestroomd zijn op een AIM-school en les
hebben gehad met een andere methode, dit op hun blaadje vermelden.
11
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De docent kan de leerlingen eventueel achteraf vertellen dat hun scores voor een
onderzoek worden gebruikt. Liever niet vooraf, omdat dit sommige leerlingen
zenuwachtiger kan maken.
Tijdens het maken van de leestoets heeft de betreffende docent Frans onze enquête
ingevuld. We hebben voor ons onderzoek een aantal variabelen, zoals motivatie, buiten
beschouwing gelaten.
-

2.5 Analysemethode
Ten eerste hebben we onze antwoorden op de vragen van de checklist van beide methodes
met elkaar vergeleken en de verschillen genoteerd. Ook hebben we de antwoorden van de
docenten op de enquête met elkaar vergeleken en de bijzondere verschillen opgeschreven.
De resultaten van de leestoets hebben we op een gedetailleerde manier verwerkt en
geanalyseerd met behulp van het statistiekprogramma SPSS. Hierbij hebben we het aantal
fouten per vraag per groep (AIM en niet-AIM) geanalyseerd. Als het verschil in score tussen
deze twee groepen per vraag groter is dan 0.2 beschouwen we het verschil als significant.

7

3. Resultaten
We geven een samenvatting van de resultaten van de drie deelonderzoeken die we hebben
verricht. De gedetailleerde resultaten en tabellen hebben we toegevoegd als bijlage.
3.1 Het aanbod van leesvaardigheid in de boeken AIM en D’accord!.
We hebben aan de hand van instrument 1, de checklist, een vergelijking gemaakt tussen het
aanbod aan leesvaardigheid in de lesboeken van AIM en van D’accord! voor de leerjaren 1
en 2 van het VWO. We hebben de verschillen en overeenkomsten per onderdeel uit onze
checklist hieronder weergegeven.
Expliciete uitleg leesstrategieën
In de lesboeken van AIM worden leesstrategieën niet expliciet uitgelegd. In de lesboeken
van D’accord! worden wel enkele leesstrategieën uitgelegd, aan de hand van een aantal tips.
Deze tips gaan met name over oriënterend lezen en over structurerend lezen. De
leesstrategieën worden dus niet (bij AIM) of nauwelijks (bij D’accord!) uitgelegd. Ze worden
wel impliciet behandeld.
Aantal lessen leesvaardigheid
De lesboeken van AIM besteedt in verhouding minder aandacht aan leesvaardigheid dan aan
de andere vaardigheden. Daarentegen besteedt D’accord! juist meer aandacht aan
leesvaardigheid dan aan de andere vaardigheden. Iets meer dan een vierde deel van de
opdrachten gaat namelijk over leesvaardigheid. Ook ligt de nadruk meer op grammatica en
vocabulaire.
Een opvallend verschil is dat D’accord! direct vanaf het eerste hoofdstuk van de
eerste leergang begint met leesvaardigheid, terwijl AIM hier pas na de herfst- dan wel
kerstvakantie mee start (afhankelijk van de docent). AIM is dus in de eerste plaats meer
gericht op spreek- en luistervaardigheid dan op leesvaardigheid.
De soorten leesvragen en opdrachten
Wat betreft het soort vragen dat wordt gesteld in beide methodes hebben wij een groot
verschil geconstateerd. In de lesboeken van AIM zijn alle opdrachten en vragen in het Frans
gesteld, en de leerlingen moet ook in het Frans antwoord geven. De vragen zijn meestal
open en moeten in het Frans beantwoord worden.
In de lesboeken van D’accord! zijn de vragen en opdrachten juist altijd in het Nederlands
geformuleerd, en de leerlingen moeten in het Nederlands antwoord geven.
Het leesmateriaal
De teksten van beide methodes zijn semi-authentiek. Dit houdt in dat de teksten door de
auteurs zelf gemaakt zijn, maar dat ze qua vorm en inhoud lijken op authentieke teksten.
De onderwerpen en personages uit de teksten van beide methodes sluiten goed aan bij de
belevingswereld van jongeren en zijn vaak communicatief van aard (toneelstukken, dialogen
etc.).
Samenhang tussen de verschillende vaardigheden
In de lesboeken van beide methodes is er duidelijk sprake van samenhang tussen de
verschillende vaardigheden. D’accord! bevat hoofdstukken die elk geschreven zijn rond een
bepaald thema, waarbij de vier verschillende vaardigheden aan bod komen. Bij AIM bestaat
elke ‘unit’ uit één verhaal, waarbij ook alle vaardigheden aan bod komen.
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Woordenlijst bij leesmateriaal
Er is een opmerkelijk verschil tussen het aanbod aan vocabulaire ter ondersteuning van
leesmateriaal in de AIM lesboeken en in de D’accord! lesboeken. De AIM lesboeken bieden
namelijk geen woordenlijstje met vertalingen aan bij de teksten, terwijl de D’accord!
lesboeken dat wel doen. Er staan wel woordenlijsten in de werkboeken van AIM, maar deze
bevatten alleen Franse woorden, zonder vertaling of uitleg. De teksten sluiten erg goed aan
bij de kennis van de leerlingen, dus een vocabulaire is in principe niet nodig.
3.2 De aandacht voor leesvaardigheid tijdens de lessen AIM vs niet-AIM
Uit de enquête die is afgenomen bij de AIM-scholen komt een gemiddelde tevredenheid (3
uit 5) naar voren wat betreft het aanbod van leesvaardigheid. De docenten die D’accord!
gebruiken zijn meer tevreden met de methode en beoordelen de methode met een 4 uit 5
wat betreft het aanbod van leesvaardigheid.
De gebruikers van de AIM-methode geven aan dat er vooral met intensief lezen gewerkt
wordt en dat extensief lezen ontbreekt. Een positief punt van de AIM-methode is het feit dat
woorden eerst mondeling worden aangeboden, voordat ze schriftelijk worden aangeboden.
De uitspraak van de leerlingen die werken met AIM is daarom vrij goed. Daarnaast is het
aanbod van de oefeningen bij de leesteksten waaruit de docent kan putten heel uitgebreid.
De kwantiteit en diepteverwerking zijn goed geïntegreerd in de methode. Een negatief punt
is het gebrek aan extensief leesmateriaal. De variatie van de leesteksten is beperkt.
Extra materiaal wordt ingezet voor grammatica (werkwoorden), schrijfvaardigheid en
cultuur. De gebruikers van AIM geven aan dat de meeste aandacht aan schrijfvaardigheid en
spreekvaardigheid wordt besteed. Uit de enquête komt naar voren dat de AIM-methode
meer aandacht aan cultuur zou kunnen besteden.
D’accord! besteedt meer aandacht aan leesvaardigheid en grammatica. Ook deze
methode zou meer aandacht kunnen besteden aan cultuur en literatuur.
Voor ons onderzoek is het van belang vast te stellen dat extensief lezen ontbreekt in
beide methodes. De creatieve aanpak van de AIM-methode zou juist wel extensief
leesmateriaal veronderstellen. Daarnaast is het opmerkelijk dat de docenten van de
D’accord!-methode meer aandacht besteden aan leesvaardigheid dan de docenten van de
AIM-methode, dit is dus in verhouding met de hoeveelheid aandacht die in beide methodes
aan leesvaardigheid wordt besteedt.
3.3 De score leesvaardigheid van leerlingen: AIM vs niet-AIM
Om te onderzoeken of de verschillen in score significant zijn, hebben we de resultaten
verwerkt met behulp van het statistiekprogramma SPSS. De significantiegrens die wij
aanhouden is 0,20, omdat we te maken hebben met een kleine groep respondenten. In de
bijlage staat een overzicht van de resultaten.
De AIM-leerlingen hebben op de afgenomen leestoets gemiddeld hoger gescoord dan
de niet-AIM-leerlingen. Gemiddeld hadden de AIM-leerlingen 2,90 fout van de 12, en de
niet-AIM leerlingen 4,19 fout van de 12. Er bestaat een significant verschil van 1,29 fout.
Uit de resultaten blijkt dat er bij zeven van de twaalf vragen een significant verschil is
tussen de AIM-leerlingen en de niet-AIM-leerlingen. Op zes van deze zeven vragen hebben
de AIM-leerlingen significant beter gescoord dan de niet-AIM-leerlingen. Bij één vraag
scoren de niet-AIM-leerlingen significant beter.
Van de vijf in het Frans gestelde vragen zijn er drie significant beter gemaakt. Eén
vraag is significant beter gemaakt door niet-AIM-leerlingen. Bij één vraag is er geen
significant verschil.
De open vraag die in het Nederlands gesteld is, is significant beter gemaakt door
AIM-leerlingen. Opvallend is dat vijf leerlingen met AIM op vraag 8 in het Frans hebben
geantwoord en daarnaast drie leerlingen met AIM in het Frans en het Nederlands. Geen van
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de leerlingen zonder AIM heeft dat gedaan. Dit komt waarschijnlijk doordat de AIMleerlingen gewend zijn om zich in het Frans uit te drukken.
We hebben ook het gemiddeld aantal fout binnen de twee groepen respondenten met
elkaar vergeleken. Binnen de niet-AIM-groep is het verschil niet significant. Het gemiddeld
aantal fout van school 1 is 4,07 fout, bij school 2 is dit 4,30 fout, op een totaal van 12
vragen.
Binnen de AIM-groep is het verschil wel significant. Het gemiddeld aantal fout van
school 3 is 3,77, bij school 4 is dit 2,04 fout. Dit verschil kan verklaard worden door het feit
dat de leerlingen van school 3 de eerste lichting is op deze school die met AIM werkt. De
leerlingen van school 4 zijn de tweede lichting die met AIM les krijgen, deze docenten
hebben dan ook meer ervaring. Daarnaast zou dit verschil ook verklaard kunnen worden
door het feit dat school 4 alleen gymnasiumleerlingen heeft en school 3 alleen
atheneumleerlingen.
Volgens ons kunnen zijn deze resultaten wel bruikbaar, omdat er wel een duidelijk,
maar niet significant, verschil is tussen het gemiddeld aantal fout van de niet-AIM-leerlingen
en de leerlingen van AIM-school 3. De leerlingen van school 3 hebben gemiddeld minder
fouten gemaakt dan de niet-AIM-leerlingen (4,19 fout versus 3,77 fout).
Als laatste hebben we nog gekeken naar de eindtermen en de leesstrategieën. Er
blijken vrijwel geen significante verschillen te zijn bij de verschillende vaardigheden of de
verschillende leesstrategieën. Alleen bij vraag 12 is er een opvallend verschil, deze vraag
betreft namelijk het geven van een samenvatting. De score van de niet-AIM-leerlingen op
deze vraag is 0,62 terwijl de score van de AIM-leerlingen 0,18 is. Op deze ene
samenvattende vraag scoren de AIM-leerlingen dus duidelijk beter. Het zou interessant zijn
om te kijken of dit vaker het geval is.
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4. Conclusies en discussie
4.1 Conclusies van ons onderzoek
Het aanbod van leesvaardigheid in de boeken AIM en D’accord!
Wij concluderen uit ons vergelijkend onderzoek dat D’accord! in verhouding meer aandacht
besteed aan leesvaardigheid dan AIM. De lesboeken van D’accord! bevatten in verhouding
meer lessen waarin leesvaardigheid aanbod komt dan de lesboeken van AIM. Ook worden er
in de lesboeken van D’accord! enkele keren expliciet uitleg en tips gegeven over
leesstrategieën, wat niet het geval is in de lesboeken van AIM. Ten slotte concluderen wij
dat leesvaardigheid bij D’accord! niet alleen meer, maar ook eerder aan bod komt in het
curriculum. De methode AIM legt in het begin de nadruk op luister- en spreekvaardigheid en
na de eerste 2 à 4 maanden les komt leesvaardigheid pas aan bod. Bij D’accord! komt
leesvaardigheid direct vanaf de eerste les aan de orde.
De aandacht voor leesvaardigheid tijdens de lessen AIM vs niet-AIM
De AIM-docenten geven aan dat spreek- en luistervaardigheid de belangrijkste vaardigheden
zijn die in de les aan bod komen. De niet-AIM-docenten geven juist aan dat leesvaardigheid
en grammatica de meeste aandacht krijgen.
Alle docenten geven aan dat zij meer aandacht zouden willen besteden aan de Franse
cultuur en literatuur.
De score leesvaardigheid van leerlingen: AIM vs niet-AIM
De leerlingen uit de deelnemende VWO 3-klassen waar de AIM-methode wordt gebruikt
hebben gemiddeld hoger gescoord dan de leerlingen zonder AIM. Het verschil tussen de
twee groepen is voor 6 van de 12 vragen significant in het voordeel van de AIM-leerlingen.
Daarnaast is er een significant verschil tussen het gemiddeld aantal fout tussen AIM en nietAIM. Het gemiddeld aantal fout van niet-AIM is 4,19; het gemiddeld aantal fout van AIM is
2,90.
Wij kunnen hieruit concluderen dat er wel degelijk een verschil bestaat tussen de
AIM-methode en niet-AIM-methode. De AIM-leerlingen maken minder fouten bij de Franse
meerkeuzevragen. Dit geeft aan dat deze leerlingen beter met Franse vragen kunnen
omgaan. Het is dan ook opvallend dat de AIM-leerlingen deze vragen beter hebben gemaakt
dan de niet-AIM-leerlingen, omdat er bij AIM minder aandacht aan leesvaardigheid wordt
besteed.
Daarnaast zijn er vijf AIM-leerlingen die in het Frans en drie die in het Frans en het
Nederlands hebben geantwoord op een samenvattende manier. Dit geeft aan dat zij gewend
zijn om in het Frans te antwoorden.
Om deze conclusies te kunnen generaliseren, is er uiteraard vervolgonderzoek nodig
met grotere groepen respondenten.
4.2 Discussie van het onderzoek
Het onderzoek dat wij hebben verricht naar hoe AIM-leerlingen en niet-AIM-leerlingen
scoren op leesvaardigheid is niet voldoende om conclusies te trekken over de effectiviteit
van de AIM-methode op leesvaardigheid ten opzichte van een ‘reguliere’ methode.
Dit komt ten eerste doordat het onderzoek zeer kleinschalig is geweest. Het aantal
respondenten dat de leestoets heeft gemaakt is klein. Het gaat slechts om twee AIM-klassen
en drie niet-AIM-klassen.
Ten tweede is de leestoets met in totaal vijf teksten en twaalf vragen die we hebben
afgenomen ook relatief kort. We kunnen aan de hand van de score op deze toets geen
conclusies trekken over het niveau van leesvaardigheid van deze leerlingen.
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Het feit dat er één gymnasium-AIM-klas is en één atheneum-AIM-klas heeft onze resultaten
waarschijnlijk beïnvloedt. Een leerling wordt bij een categoriaal gymnasium meestal pas
toegelaten bij een bepaalde CITO-score. Daarnaast hebben deze leerlingen ook Latijn, wat
wellicht hun taalvaardigheid van Frans ondersteunt. Het zou beter zijn om slechts één
niveau leerlingen te nemen. Dit was bij ons onderzoek helaas niet mogelijk, omdat het ons
niet lukte andere respondenten te vinden.
Als laatste zou het interessant zijn om te onderzoeken of AIM-leerlingen beter scoren
bij bepaalde vaardigheden dan niet-AIM-leerlingen. Ons onderzoek is te beperkt om hier
conclusies over te trekken.
4.3 Suggesties voor vervolgonderzoek
Motivatie voor het vak Frans hebben we niet in ons onderzoek opgenomen als variabele,
omdat we ons alleen op het niveau van de leesvaardigheid wilden richten. Met deze extra
variabele zou ons onderzoek te lang en te uitgebreid worden. Het zou interessant zijn om
verder onderzoek te doen naar het verband tussen motivatie en leesvaardigheid Frans bij
leerlingen die de AIM-methode gebruiken.
Daarnaast zou het interessant zijn om dit onderzoek uit te breiden, met veel meer
klassen verspreid over het hele land.

Romy Bakker, Coby Hage, Daniëlle Putman Cramer en Heleen de Vries zijn docent-inopleiding voor het schoolvak Frans aan het IVLOS te Utrecht. In het kader van hun opleiding
tot eerste-graadsdocent verrichtten zij een onderzoek naar de effectiviteit van de AIMmethode voor leesvaardigheid. De resultaten van dit Praktijkgericht Onderzoek (PGO) en de
aanbevelingen die zij naar aanleiding hiervan doen, vormen de basis van bovenstaand
artikel.
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Bijlage 1 – Leestoets

Oefentoets leesvaardigheid VWO 3
Tekst 1
1 Wat wordt in onderstaand bericht verteld over Romain?
A

Hij en zijn broertjes zijn alle drie reageerbuisbaby’s.

B

Hij had in het ziekenhuis opgemerkt dat zijn broertje met een ander kind
verwisseld was.

C

Hij heeft zijn moeder geholpen bij de bevalling.

Un événement bizarre

Romain, un petit garçon de trois ans, ne va
certainement pas oublier la naissance de ses frères
jumeaux. Un matin de mai, il est seul à la maison avec
sa mère. Elle est enceinte de plus de huit mois. Soudain,
elle a des douleurs et elle comprend que les bébés vont
être nés, quelques semaines trop tôt. Le petit Romain va
aider sa mère. Il cherche le téléphone pour appeler à
l’hôpital. Puis, il voit naître le premier bébé. Il apporte
des serviettes et des compresses. L’ambulance arrive
enfin et la seconde naissance a lieu à l’hôpital.
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Tekst 2
2 Wie van onderstaande jongeren heeft een broer / zus die zich nogal veel met hem / haar
bemoeit?
A

Marion

B

Quentin

C

Mélanie

Frères et soeurs: je les aime,
je les déteste
m’énerve, c’est qu’elle
Marion, 18 ans
«J’ai une petite soeur de
3 ans. Au début, j’ai eu
peur qu’elle capte toute
l’attention de mon père,
mais ce n’est pas le cas.
Et c’est bien qu’on ait une grande
différence d’âge. Comme ça, au moins,
il n’y aura pas de rivalité entre nous,
bien au contraire. Elle est mignonne.»

me cache des choses… Mais elle est
sympa. Quand j’ai reçu ma lettre
d’admissibilité à l’école, mon père et
elle ont fait toute une mise en scène
pour que l’enveloppe pende au plafond
au moment où je rentrais: cool!»
Mélanie, 18 ans
«Mon grand frère a 20
ans et il se prend pour
mon père. Il me dit tout

Quentin, 17 ans
«Avec Agathe, ça se
passe bien même si on
se cherche pour des
bêtises. Mais sans elle,
je m’ennuierais. Ce qui

le temps ce que je dois
faire. Il joue au
protecteur. Mais on est très proches et on se
donne plein de conseils. Ma petite
soeur, elle, a 3 ans. Comme elle est très
gâtée, elle est parfois irritante.»
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Tekst 3

Annelise: «A 15 ans, je suis partie étudier au
Canada»
mexicaine. Vite, j’ai rencontré d’autres
étrangers. On parlait tous anglais.
Avec les élèves étrangers, je vivais
30 une belle période. On s’aidait
beaucoup. Pour avoir quelque chose à
faire et rencontrer encore d’autres
gens, je me suis inscrite à plusieurs
activités: basket, ski, photographie et
J’ai toujours aimé les voyages. A

35 théâtre.

la fin de la 3ème, je voulais voir autre

5

J’ai eu beaucoup de mal à Noël.

chose. Je sentais que c’était le

Mes parents sont venus me rendre

moment de partir étudier à l’étranger.

visite: quelle erreur! Quand ils sont

J’avais une bande d’amis, mais j’étais

partis, c’était comme si je devais

sûre de les retrouver après mon

40

séjour. Comme ma grand-mère est

dit: «Non, je me porte bien, tout va

Canadienne, je suis partie pour ce

bien.» En réalité, ma famille me

pays où l’on parle français aussi. Pour

manquait, la France me manquait, mes

10 moi, c’était important, parce que je me
sentirais plus à l’aise.
Quitter la France n’a pas été facile.

amis me manquaient…
45

Après une année passée au
Canada, je suis retournée en France.

A l’aéroport, j’ai beaucoup pleuré. En

Et de nouveau je devais m’habituer à

arrivant au Canada, j’ai passé

une nouvelle vie. Bien sûr, j’étais

15 quelques jours avec ma grand-mère à
Montréal. Elle était bien contente de

heureuse de revoir ma famille et mes
50 amis. Mais maintenant c’était le

me revoir. Puis j’ai rencontré madame

Canada qui me manquait! Là, j’étais

Hermesse, la dame chez qui j’irais

beaucoup plus libre. Et j’avais aussi

passer un an. Elle travaillait la journée

des amis là-bas. Ce que j’ai appris

20 et mes cours ne commençaient que
deux semaines plus tard! Je me suis

25

recommencer à zéro. Mais je me suis

pendant cette année? Je suis plus
55 ouverte à d’autres cultures. Et j’ai

donc retrouvée toute seule à la

l’impression d’être plus tolérante. Je

maison. C’était vraiment une période

garde toujours contact avec Montsé,

très difficile!

c’est une vraie amie. Je voudrais bien

Au lycée, je me suis vite intégrée.

repartir un jour!

J’étais toujours avec Montsé, une amie
16

3 «J’ai … à l’aise.» (lignes 1-11) Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes?
A

Annelise est contente de pouvoir parler sa propre langue au Canada.

B

Annelise était sûre de faire de nouveaux amis au Canada.

C

Les amis d’Annelise ne voulaient pas qu’elle parte pour le Canada.

D

Pour Annelise il est important d’apprendre les langues étrangères.

4 Qu’est-ce qui a été très difficile pour Annelise d’après les lignes 12-24?
A

La solitude pendant une certaine période.

B

Le niveau des cours au Canada.

C

Le séjour chez sa grand-mère.

D

Le voyage de la France au Canada.

5 «Au lycée, … et théâtre.» (regel 25-35)
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist
volgens deze regels.
1 Annelise voelde zich snel thuis op haar nieuwe school.
2 Annelise had weinig contact met de andere buitenlanders op school.
3 Annelise vond de Engelse taal in het begin een groot probleem.
6 Comment est-ce que Annelise se sentait après la visite de ses parents d’après
les lignes 36-44?
A

fâchée

B

fatiguée

C

heureuse

D

triste

7 «Après une … un jour!» (regel 45-59) Wat kun je concluderen uit deze regels?
A

Annelise denkt niet dat ze nog eens voor een bepaalde tijd weg zal gaan uit
Frankrijk.

B

Annelise vindt achteraf dat ze een mooie tijd heeft meegemaakt in Canada.

C

Annelise vindt dat meer van haar leeftijdgenoten eens een jaar naar het
buitenland zouden moeten gaan.

D

Annelise waardeert Frankrijk veel meer nu ze een jaar weg is geweest.
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Tekst 4
8 Om welke reden kan Anne maar beter geen danseres worden volgens de tekst?

De quoi
rêvestu?
Anne, 16 ans
«Mon rêve est d’être
danseuse. Mais mes
parents ne me laisseront
pas faire ça. Ils disent
qu’il n’y a pas de travail. En me
renseignant, j’ai compris qu’ils ont
raison.
Au collège, mon prof me dit la
même chose. Selon elle, il est très
difficile de trouver un job comme
danseuse. Alors, je dois bien réfléchir
pour ne pas regretter après.»
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Tekst 5

De la musique gratuite
Je télécharge1), tu télécharges, il télécharge illégalement films et chansons sur
Internet.
pas de contrat vivent de concerts et
doivent produire leurs CD eux-mêmes.
Pour eux, Internet est une chance:
quand ils mettent par exemple leur
musique sur YouTube, ils touchent un
large public. Arctic Monkeys sont
(1) Estce que la musique gratuite

devenus célèbres comme ça!

pose un problème?

(3) Peuton arrêter le

Jusqu’aux années 1990, la vie était

téléchargement1) illégal?

simple: on payait de l’argent pour tous

Cela n’est pas (11). Les technologies

les produits. Par exemple, pour écouter

de téléchargement1) changent vite et les

une chanson, on devait acheter le CD.

utilisateurs peuvent rester anonymes.

Si on oubliait de passer à la caisse,

Contrôler les gens qui téléchargent1) de

c’était du vol! Depuis, tout a changé

la musique est un problème.

avec Internet. La musique est gratuite,
elle est téléchargée1). Mais la musique a

(4) Comment payer les artistes

besoin de créateurs: si on ne les paie

dans le futur?

pas, de quoi peuvent-ils vivre? C’est un

La vente de musique en ligne

grand problème.

représente déjà 25% des revenus des
maisons de disques. Pour protéger les

(2) Comment estce que les

artistes, on produit par exemple des

artistes gagnent leur vie?

albums enrichis de clips etc. Autre

Les artistes les plus connus ont un

solution: la publicité va financer la

contrat chez des maisons de disques

musique. Déjà, plusieurs sites

qui les aident à enregistrer leur

proposent de la musique gratuite et

musique, s’occupent de leur publicité,

légale. Mais il faut écouter 90 secondes

organisent leurs tournées… et, bien

de publicité pour chaque

sûr, les paient. Les artistes qui n’ont

téléchargement1)!

noot 1 télécharger, le téléchargement = (het) downloaden
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9 Qu’est-ce qui est un grand problème d’après le premier alinéa?
A

Les CD sont de plus en plus volés dans les magasins.

B

Les CD sont devenus trop chers pour les jeunes.

C

Les musiciens d’aujourd’hui ne sont pas très créatifs.

D

Les musiciens ne gagnent pas assez à cause du téléchargement.

10 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist
volgens de 2e alinea.
1 Bekende artiesten regelen hun zaken het liefst zelf.
2 Via internet kunnen onbekende artiesten een groot publiek bereiken.
3 De “Arctic Monkeys” zijn tegen het gratis downloaden van muziek via YouTube.
11 Kies bij de open plek in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
A

facile

B

nécessaire

C

normal

D

sympa

12 A quoi sert le 4e alinéa?
A montrer….
A

pourquoi la musique téléchargée est gratuite.

B

que les maisons de disques ne s’occupent pas bien des artistes.

C

quelles solutions on a trouvées pour aider les musiciens.

Einde

Antwoordblad
1

A

B

C

2

A

B

C

3

A

B

C

D

4

A

B

C

D

5

1 Juist / onjuist
2 Juist / onjuist
3 Juist / onjuist

6

A

B

C

D

7

A

B

C

D

8……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
9

A

B

10

1 Juist / onjuist

C

D

D

2 Juist / onjuist
3 Juist / onjuist
11

A

B

C

12

A

B

C

Bijlage 2 - Resultaten
De score van de AIM-leerlingen versus de niet-AIM-leerlingen, per vraag.
Legenda:
Kolom 1: nummer van de vraag
Kolom 2: taal waarin de vraag wordt gesteld
Kolom 3: soort vraag
Kolom 4: het gemiddelde (mean), hoe dichter bij 0, hoe beter (0 = goed, 1 = fout);
0 = niet-AIM, 1 = AIM
Kolom 5: significantie, significant vanaf 0,200

Vraag

Soort
vraag
Meerkeuze

Eindtermen

Leesstrategieën

Score

1

Taal
vraag
Ned

Weergeven

Structurerend

2

Ned

Meerkeuze

Weergeven

Selectief

3

Frans

Meerkeuze

Weergeven

Structurerend

4

Frans

Meerkeuze

Weergeven

Structurerend

5

Ned

Weergeven

Selectief

6

Frans

Juist of
onjuist
Meerkeuze

Interpreteren

Selectief

7

Ned

Meerkeuze

Interpreteren

Structurerend

8

Ned

Open vraag

Weergeven

Structurerend

9

Frans

Meerkeuze

Weergeven

Structurerend

10

Ned

Weergeven

Selectief

11

Ned

Juist of
onjuist
Meerkeuze

Interpreteren

Structurerend

12

Frans

Meerkeuze

Samenvatten

Structurerend

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

0,0260
0,0364
0,2208
0,0727
0,6494
0,7818
0,7143
0,4364
0,0779
0,0455
0,5974
0,4000
0,1558
0,1818
0,3506
0,2364
0,1429
0,1091
0,3052
0,1636
0,3247
0,2545
0,6234
0,1818

Significant
?
nee – ,734
ja – ,022
ja – ,102
ja – ,001
nee – ,334
ja - ,025
nee - ,696
ja - ,161
nee - ,571
ja - ,002
nee - ,388
ja - ,000

