
Dag van de Franse taal -  Gastles prof. dr. H.Jacobs (RU Nijmegen)  

 

Afgelopen donderdag 8 november vond de jaarlijkse Dag van de Franse taal plaats. 

De leerlingen van vwo 4, havo 5 en vwo 6 kregen tijdens de lessen Frans een 

gastles van prof. dr. Haike Jacobs met als doel een kennismaking met Franse 

taalkunde, geschiedenis van de Franse taal en natuurlijk ook een link naar 

wetenschappelijk onderzoek bij de talen. Prof. dr. Haike Jacobs is werkzaam als 

hoogleraar Franse Taal & Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft als 

onderzoeksgebied o.a. Franse taalkunde. Verder onderzoekt hij klanken en 

klemtonen in talen. Hij onderzoekt welke kennis sprekers hebben van de klanken van 

hun taal. Onbewust doen sprekers een aantal dingen op een systematische manier, 

zoals het met de juiste klemtoon uitspreken van woorden. Vragen hoe deze kennis 

modelmatig weergegeven kan worden, hoe kinderen deze kennis verwerven en hoe 

en waarom talen veranderen vormen de leidraad in zijn onderzoek. Tijdens de 

gastles, met als thema ‘Un tour linguistique en France’ stond een taalkundige ronde 

door Frankrijk centraal. Leerlingen kregen maakten de leerlingen kennis met o.a. 

uitspraakverschillen van het Frans tussen diverse Franse regio’s, de Franse 

jongerentaal ‘le verlan’, de band tussen Franse, Engelse en Nederlandse woorden 

en de geschiedenis van de Franse taal. Voor ieder onderwerp werd een andere 

passende regio in Frankrijk aangedaan. Naast de zeer goede informatieve inhoud 

van de les - waarin de leerlingen preciezer naar het Frans gingen kijken - hebben de 

leerlingen verder ook een voorproefje kunnen nemen op het volgen van een college 

aan een universiteit. Verder was het vooral ook een mooie kans om de leerlingen te 

laten zien dat wetenschap en onderzoek bij de talen ook heel goed mogelijk is en 

ook heel veel voorkomt. Het was een succesvolle ervaring, getuige ook de positieve 

reacties vanuit de leerlingen. Voor herhaling vatbaar dus!   

  

K. Theunissen  

 



 
 

 


