AIM staat voor Accelerative Integrated Method. Deze methodiek is
in de jaren negentig in Canada ontwikkeld door Wendy Maxwell als
antwoord op de neerwaartse spiraal waarin het onderwijs in de
Franse taal zich bevond. Canadese leerlingen (8-14) die verplicht
Frans moesten leren, waren laag gemotiveerd en hadden een
teleurstellend eindniveau. In Nederland wordt sinds 2007 met AIM
gewerkt als methode Frans. AIM wordt in Nederland voornamelijk
in het voortgezet onderwijs toegepast.
De A staat voor Accelerative omdat de methodiek ervoor zorgt dat
er in het begin een enorme acceleratie plaats vindt waardoor
leerlingen vanaf het begin ook in staat zijn te voldoen aan de eis
dat ze alleen Frans mogen gebruiken in de les.
De I staat voor Integrated omdat alle (vier) vaardigheden zich
ontwikkelen met deze methodiek. De lesactiviteiten zijn vooral
gericht op de productieve vaardigheden (spreken en schrijven)
maar de receptieve vaardigheden ontwikkelen zich prima in de
slipstream hiervan.
AIM is niet een boek of een leergang maar een methodiek met een
docentenboek met scripts voor lesactiviteiten van ongeveer 10
minuten en oefenmateriaal voor leerlingen. De lesactiviteiten
richten zich op de ontwikkeling van de woordenschat, mondelinge
expressie, verhalen lezen, creatief schrijven, vertrouwen krijgen,
muziek en dans, humor, cultuur, etc...). Een groot verschil met
'reguliere' leergangen Frans is dat bij AIM begonnen wordt met
luisteren en spreken in plaats van met lezen en schrijven.
Een actieve deelname en betrokkenheid van alle leerlingen bij het
leren in de klas is belangrijk voor het succesvol toepassen van de
methode AIM. Het is vooral een “doe”-methode: Leerlingen leren
de taal gebruiken, niet door deze te bestuderen maar door deze te
gebruiken in allerlei actieve werkvormen. Eerst onder leiding van
de docent waarbij veel reproductie plaats vindt en waarbij
leerlingen veel klassikaal spreken. En daarna in kleine groepen
waarbij de methodiek zorgt voor veel interactie en leerlingen ook
veel van elkaar leren.

Twee belangrijke kenmerken zijn het gebruik van gebaren en van
de doeltaal. Bij het omschrijven van de methode wordt AIM nogal
eens 'de gebarenmethode' genoemd. Het gebruik van gebaren is
inderdaad een opvallend kenmerk van AIM. De gebaren zijn echter
niet het doel, maar een middel bij het leren van de taal. Maar wel
een erg belangrijk middel omdat het de docent in staat stelt om
vanaf les één uitsluitend Frans te spreken in de klas. Leerlingen die
vanaf het begin gewend zijn aan het gebruik van de Franse taal als
voertaal in de les, zullen dit makkelijker volhouden.
Naast dit strategische voordeel is doeltaalgebruik van de docent en
de leerlingen erg belangrijk omdat het (middels zorgvuldig
opgebouwde en geregisseerde scripts) de belangrijkste bron
(‘input’) is voor de leerling. Mede daarom wordt vanaf les één
uitsluitend Frans wordt gesproken.
De belangrijkste elementen van AIM:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Het gebruik van gebaren als middel bij het aanleren en
toepassen van woorden en structuren.
Het gebruik van veel voorkomende woorden, en de lexicale
benadering van werkwoorden.
Veel herhaling met specifiek daarvoor ontwikkelde werkvormen
(liedjes, raps, spelvormen, verhalen, etc...).
Het gebruik van de doeltaal als voertaal, in ongeveer 98% van
de lestijd. In klassikale werkvormen en met groepswerk.
Taal wordt aangeboden door en rond aansprekende verhalen.
Gebaseerd op de nieuwste inzichten over vreemde
taalverwerving uit de toegepaste taalkunde waaronder de
theorie van meervoudige intelligentie van Gardner, de Dynamic
usage based approach (DUB) en de Skill Acquisition Theory (SAT)
Geschikt voor alle niveaus in het middelbaar en basisonderwijs.
Doordat de primaire focus ligt op spreken en luisteren is de
methode bijzonder geschikt voor leerlingen met dyslexie.
Gericht op alle ERK-vaardigheden (luisteren, lezen, spreken,
schrijven). (ERK = Europees referentiekader)
Spontane situaties in de les worden als context gebruikt bij het
verwerven van de taal.
Het impliciet en inductief aanleren van grammatica door het
gebruik ervan in betekenisvolle situaties.

De AIM-methodiek kan gebruikt worden tot een zeker niveau. In
Nederland is dat klas 4 (16 jaar). Scholen die AIM gebruiken,
stappen daarna vaak over op een reguliere methode. Onderzoekers
van de Rijksuniversiteit Groningen hebben inmiddels een eigen
methodiek ontwikkeld die doorgaat met dezelfde principes
waardoor een doorlopende leerlijn ontstaat en leerlingen
uitstekend voorbereid worden op de eindexamens in de
verschillende vaardigheden. Deze methodiek heeft als naam:
J’AIMe parler français met een verwijzing naar AIM (extended) en
een primaire focus op de ontwikkeling van de spreekvaardigheid.
In het theoretische model van deze methodiek wordt onderscheid
gemaakt tussen INPUT (leertaal) en EXPOSURE (blootstelling). Het
eerste is een product en het tweede is een proces. EXPOSURE is het
eerste van vier processen die een rol vervullen in deze methodiek.
Deze vier processen (EXPOSURE, REPRODUCTION, INDUCTION en
PRODUCTION) volgen elkaar op in een cyclisch en concentrisch
leerproces. De laatste stap is een vorm van output van een
individuele leerling wat op zijn beurt weer een belangrijke vorm
van INPUT voor een andere leerling oplevert.
Voorbeelden van input zijn: een tekst, een video, een liedje, een
film, een naslagwerk, doeltaalgebruik van docent of
doeltaalgebruik van een medeleerling.
De volgende uitgangspunten zijn belangrijk bij deze methodiek:
- Leerlingen zijn gewend de doeltaal te gebruiken, zijn niet
bang om fouten te maken en hebben geleerd te
improviseren (creatief spreken en schrijven: gebruik de taal
die je beheerst en gebruik geen woordenboek)
- De leerlingen leren de taal door deze te gebruiken i.p.v. door
deze te bestuderen (“You cannot teach grammar, only
grammatical awareness”)
- De docent organiseert activiteiten die het leerproces in gang
zetten.
- Deze activiteiten moeten leerlingen motiveren om de taal te
willen gebruiken want een gemotiveerde leerling leert meer
(Belang van Gamification!)
- Omdat motivatie niet in alle gevallen aanwezig is, zal dwang
nodig blijven (orde, regels, klascultuur, controle, enz.)
- Spreken is de belangrijkste vaardigheid die leerlingen
moeten ontwikkelen.

-

-

Voor spreken heb je anderen nodig. Dit leerproces zal
daarom vooral in de les plaatsvinden.
Schrijven is meer dan “schriftelijk spreken”. De leerling moet
gebruik kunnen maken van hulpmiddelen als woordenboek,
spellingcheckers, enz. Maar er moet ook aandacht zijn voor
structuur en samenhang in de tekst.
Receptieve vaardigheden ontwikkelen zich vanzelf als de
leerlingen vaak worden blootgesteld aan de taal. Dit kan
individueel en dus ook thuis.
Bij een impliciete methodiek is differentiatie minder
belangrijk dan bij een expliciete methodiek. Bij het kiezen
van de bronnen zal rekening gehouden moeten worden met
een bandbreedte

De methodiek is vanaf 2014 op initiatief van Project Frans
ontwikkeld vanuit de praktijk op het Gomarus College te
Groningen. Vanaf 2019 wordt de methodiek door een drietal
andere scholen in Nederland ingevoerd bij wijze van ‘pilot’ om
ervaring op te doen met de implementatie en het opleiden van
docenten om deze methodiek te gebruiken. Vanaf 2021 zal deze
methodiek aangeboden worden aan andere scholen.
Janny Spreen is als AIM-trainer verbonden aan de Vrije Universiteit
en verzorgt trainingen voor het gebruiken van de AIM-methodiek.

Belangrijke websites:

Audrey Rousse-Malpat is als docente Frans en onderzoekster
verbonden aan de Rijksuniversiteit te Groningen en doet onderzoek
naar de effectiviteit van AIM. Wim Gombert is docent Frans aan het
Gomarus College te Groningen en als onderzoeker verbonden aan
de Rijksuniversiteit te Groningen waar hij onderzoek doet naar de
effectiviteit van AIMe. Via de website ‘Project Frans’ is meer
informatie te vinden over hun onderzoek.
www.aimlanguagelearning.com
https://learnacademy.vu.nl/nl/opleidingen-cursussen
(Zoek AIM Frans leren)
www.projectfrans.nl

