
OLYFRAN, een nieuw tijdperk 

W. Clijsters, ere-voorzitter 

Met de eenendertigste editie begon voor de Vlaamse Olympi@de van het Frans een nieuw tijdperk. 
Inderdaad de stichtende voorzitter, prof. em. W. Clijsters, vertrouwde zijn “baby” toe aan een nieuw 
team o.l.v. prof. M. Verjans. Zij zal zich in haar taak laten bijstaan door haar UHasselt-medewerksters 
Katrien Horemans en Sophie Vanopdenbosch, terwijl Daisy Apiecionek verder trouw voor het 
secretariaat zal zorgen. Ook Dirk Clijsters, die tot hiertoe heel wat hulp bood vooral voor de site, ziet 
zich verplicht zijn aandeel in de organisatie terug te schroeven gezien zijn nieuwe opdracht als 
internaatsdirecteur. Verder zal in een eerste tijd prof. em. W. Clijsters nog advies verlenen en 
bepaalde aspecten van de organisatie voor zijn rekening nemen o.m. met de ploeg vrijwilligers die 
instaat voor de postmailings en de verzending van de vraagpakketten. 

Deze personele wissel vergezelde ook enkele belangrijke organisatorische veranderingen: 

- De twee rondes van de olympi@de voor de eerste graad (de leeftijdscategorie CADET) werd 
vervangen door één enkele ronde die plaats vindt op de dag van de mondelinge finale van de 
MAX- en JUNIOR-categorie. 

- Voor MAX-BSO werd afgestapt van de schriftelijke selectieronde gevolgd door een 
mondelinge finale. Ook voor deze deelnemers werd een Enige Ronde per internet in de eigen 
school ingevoerd. 

- Een poster werd ontworpen in een wedstrijd tussen de leerlingen van de afdeling Grafische 
Vormgeving van HAST, een succes! 

Het nieuwe team zorgde vooreerst voor een grondige screening van het reglement en van alle 
documenten. Ook werd de terminologie geüniformiseerd, dit om alle dubbelzinnigheid die in het 
verleden soms voor moeilijkheden zorgde, definitief uit de wereld te helpen. 

Spijtig genoeg moest Olyfran-31 het vertrek van een sponsor noteren, m.n. Pairi Daiza. Zo vielen 
enkele interessante prijzen weg. Ook reduceerde de Franse Ambassade haar bijdrage tot twee 
taalcursussen uit het aanbod van de vzw Roeland-Gent. Toch blijft de prijzenpot erg aantrekkelijk, dit 
zowel voor de scholen als voor de individuele deelnemers. Oordeel zelf.  

De scholen verdeelden twintig abonnementen op het tijdschrift van de FIPF (Fédération 
Internationale des Professeurs de Français), “Le Français dans le Monde”, naast twintig 
abonnementen op het tijdschrift van de Belgische Vereniging van Leraars Frans, “Profff”. Tien gelote 
scholen kregen verder in een pakket didactisch materiaal: een Grammaire 2000, de Bescherelle “De 
Kunst van het Vervoegen”, het boek “40 ontdekkingstochten in de Euregio Maas-Rijn”, een set 
boekjes ‘lecture facile’, een leuke kaart van Parijs, een bijzonder aantrekkelijke gezelschapsspellenset 
aangeboden door Clip-Taalvakanties, een woordenboek … Daarnaast werd nog een school beloond 
met een geleid bezoek aan Luik of Namen voor max. 50 deelnemers, een andere ontving voor een 
verdienstelijke leerling(e) naar eigen keuze een taalstage vanwege de vzw Roeland, twee andere 
kunnen met een klas naar een film uit het aanbod van CinéPerles, drie andere kregen nog een 
ecologische zitbank in gerecycleerd plastiek vanwege Eco-Oh … 

Voor de individuele deelnemers was de prijzenpot nog overweldigender. Naast meer dan vijfhonderd 
boeken en CD’s werd het volgende uitgedeeld: vier Interrailticketten, drie CERAN-taalstages, drie 
CLIP-taalstages, een taalstage in Champagne en één in Parijs vanwege de Franse ambassade, drie e-
readers vanwege de Vertegenwoordiging van de Organisation Internationale de la Francophonie bij 



de EU, drie waardebons van 250€ voor een Roeland-taalstage, zes verzamelboxen met telkens 
twintig Asterixstrips … 

De You Tube-wedstrijd voor het beste kortfilmpje ter promotie van Olyfran of het Frans viel dit jaar 
magertjes uit: slechts één enkele inzending. Die werd dan ook beloond met twintig filmticketten! De 
vraag rijst of dit initiatief in de toekomst moet gehandhaafd blijven … 

Wellicht is een wedstrijdinitiatief rond het ontwerpen van een goede poster voor Olyfran een leuk 
idee. Dit zal zeker onderzocht worden. 

Ondertussen loopt het huidig convenant met het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, 
dat zorgt voor de financiering van de wetenschapsolympiades, en ook van Olyfran, naar zijn einde. 
Een externe audit werd in het voorjaar 2018 uitgevoerd. Een beslissing m.b.t. de verdere financiering 
moet afgewacht worden. Het is echter zonder meer duidelijk dat Olyfran zonder deze subsidie niet 
kan voortbestaan ondanks de vele tientallen vrijwilligers die onbezoldigd hun enthousiaste 
medewerking verlenen. Dit zou uiteraard uiterst spijtig zijn. 

Nu even een blik op de resultaten van Olyfran-31 

Met 10.124 inschrijvingen ligt het aantal lichtjes lager dan vorig jaar. De nieuwe wedstrijdformule 
voor MAX-BSO leverde iets meer deelnemers, maar kon geenszins de afname binnen de derde graad 
(MAX) compenseren. Positief was wel dat zo goed als alle CADET-ingeschrevenen ook effectief 
deelnamen aan hun Enige Ronde. Dit ligt ongetwijfeld aan het gebruik van het internet en het 
beperkt aantal vragen dat aan deze deelnemers wordt voorgelegd.  

De resultaten van de 31ste editie waren uitstekend. Zo werd bij de tweetalige JUNIOR-deelnemers 
tweemaal een maximum genoteerd en niet minder dan vijfmaal 99%. Ook bij de tweetalige MAX-
deelnemers werden bijzonder mooie resultaten behaald, nl. eenmaal 99%, tweemaal 98%, eenmaal 
97% … 

Ook de gemiddelden van de Nederlandstalige deelnemers waren bijzonder mooi en tevens was er de 
geruststellende vaststelling dat het eindjaar van een categorie altijd beter scoorde dan het beginjaar, 
zoals blijkt uit onderstaande grafiek met de gegevens van de ASO-deelnemers. 

 

         

        

        

        

        

        

        

        

 

 

      

        

        

        

        

        

        

        

1 2 3 4 5 6

Gemiddelde 50.66 59 58.36 66.16 51.37 55.12

0

10

20

30

40

50

60

70

Pe
rc

en
ta

ge

Leerjaar

Gemiddelde



De proclamatie-prijsuitreiking kon dit jaar opnieuw plaatsvinden in de Hadewych-zaal van het 
Departement Onderwijs. Zijne Exc. Ambassadeur Stéphane Lopez, vast vertegenwoordiger van de 
Organisation Internationale de la Francophonie bij de UE, nam het voorzitterschap waar en loofde 
het initiatief en de velen die eraan meewerken. Hij feliciteerde de scheidende voorzitter en wenste 
het nieuwe team veel succes toe. Karo Voets, die namens de V.U.B. meewerkt aan Olyfran, zorgde 
voor de pittige en bijzonder geslaagde muzikale intermezzi met o.m. enkele stevige meezingers. 

Met een gesmaakte receptie sloot zo Olyfran-31 bijna af, want eerst moeten de top-toplaureaten 
hun prijs nog ‘consumeren’ met een taalstage of een treintrip door Europa … 

Op de jaarlijkse evaluatievergadering werd ondertussen beslist het aantal toetsvragen voor MAX 
(behalve TKSO) en voor JUNIOR terug te brengen tot vijfenzeventig. Zo kan de proef afgewerkt 
worden binnen twee lestijden, wat organisatorisch makkelijker ligt, en wordt ook tegemoet gekomen 
aan de oude verzuchting dat leerlingen niet in staat zijn om twee uur lang met volle concentratie te 
werken. 

Voor de toekomst wordt verder gedacht aan een wedstrijd van beste en/of meest populaire ontwerp 
van poster voor de volgende editie van Olyfran. Hieraan zouden dan alle Vlaamse scholieren mogen 
deelnemen.  

Voor de verschillende klassementen, zie www.interculturalis.org. 

Aantal deelnemers 

De 31ste editie van de “Vlaamse Olympi@de van het Frans” kende een mooie succes met meer dan 
tienduizend deelnemers, wat slechts een lichte terugval betekent tegenover de feestelijke dertigste 
uitgave. Na de bijzonder positieve ervaring met de CADET-categorie vorig jaar werd de wedstrijd voor 
de BSO-leerlingen dit jaar ook voor het eerst in één enkele ronde afgehandeld en volledig via 
internet. Het is ongetwijfeld nog even wennen voor deze jongeren. 

 

 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De inschrijvingscijfers nader bekeken 

Een nadere analyse van de inschrijvingscijfers leidde tot enkele leuke vaststellingen. 
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Vergelijking van de bevolkingscijfers van de provincies met het aantal ingeschrevenen afkomstig uit 
elke provincie toont dat de Oost-Vlaamse jongeren verhoudingsgewijs veel sterker vertegenwoordig 
zijn, gevolgd door de West-Vlamingen en in licht mindere mate de Limburgers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarentegen blijven de Antwerpenaren achter. De verhouding van Vlaams-Brabant is niet echt 
betrouwbaar vermits de Brusselse scholen niet in de cijfers opgenomen zijn. 

 

Andere vaststelling - Traditioneel nemen meer meisjes dan jongens deel. Dat was tenminste in de 
vorige edities het geval met soms, vooral voor HAN, een quasi gelijke verdeling. De 31ste editie laat 
een duidelijk overwicht zien van vrouwelijke deelneemsters, vooral in MAX-ASO, JUNIOR en CADET. 
Hier is dus werk aan de winkel om meer jongens over de streep te trekken. 
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Antwerpen Brabant Limburg Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen
Deelnemers 23.37181132 15.14892404 26.70656976 47.34216902 31.70870742

Inwoners 28.18986569 17.36874237 13.29365079 22.97008547 18.17765568

Per provincie: 
verhouding aantal deelnemers - aantal inwoners 

OLVL ASO BSO HAN TKSO JUN CAD

V 59.3 62.49 52.6 50.44 55.37 58.02 57

M 40.7 37.51 47.4 49.56 44.62 41.98 43
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Voelen meisjes zich dan toch spontaan meer aangetrokken tot de humane, dus in de ogen van velen 
‘softe’ vakken, terwijl jongens zich meer verwant voelen met de zgn. positieve wetenschappen. Dit 
lijkt nog eens extra bevestigd te worden door de percentages van BSO en TKSO. 

Derde vaststelling – De samenstelling van de wetenschappelijke commissies wijzigt nauwelijks 
wijzigt. Jaar na jaar krijgen ze de statistische evaluatie van hun vragen met als opdracht de 
makkelijkste en de meest discriminerende te weren. Dit jaar is deze oefening bijzonder geslaagd. 
Geen enkel gemiddelde moest opgetrokken worden 

Gemiddelde score per categorie   2018 OLVL-31 
        
Categorie Leerjaar Gemiddelde   
ASO 5 51,37   
ASO 6 55,12   
Gemiddelde ASO : 53,19 
BSO 5 25,2   
BSO 6 34,04   
BSO 7 48,88   
Gemiddelde BSO : 39,56 
HAN 5 53,08   
HAN 6 60,32   
Gemiddelde HAN : 57,05 
JUN 3 58,36   
JUN 4 66,16   
Gemiddelde JUN : 62,85 
TKSO 5 63,30   
TKSO 6 69,02   
Gemiddelde TKSO : 65,92 

 

In elke Olyfran-categorie ligt het gemiddelde van het hoogste studiejaar minimaal 4% boven dat van 
het laagste studiejaar, vorig jaar was dit 4%. 

Een volgende tabel geeft het aandeel van de tweetalige deelnemers weer ten opzichte van het aantal 
Nederlandstalige ingeschrevenen. 

  Nederlandstaligen Tweetaligen TOTAAL 
MAX-ASO 2347 226 2458 
% 90.80553295 9.19446705   
MAX-HAN 272 64 336 
% 80.95238095 19.047619   
MAX-TKSO 497 43 540 
% 92.03703704 7.96296296   
MAX-BSO 135 58 193 
% 69.94818653 30.0518135   
JUNIOR 2398 332 2730 
% 87.83882784 12.1611722   
CADET 3445 422 3867 
% 89.08714766 10.9128523   



TOTAAL 8979 1145 10124 
% 88.69024101 11.309759   

 

De twee vorige jaren deden we een bevreemdende vaststelling. Inderdaad, daar waar het aandeel 
van de Tweetaligen (toen nog Franstaligen genoemd) lichtjes boven de 10% lag in elke Olyfran-
categorie, was dit opvallend hoger bij BSO met 30,05%. Dit gegeven wordt ook dit jaar bevestigd. De 
prominente aanwezigheid van Vlaams-Brabantse deelnemers kan dit eigenaardig gegeven zeker voor 
een groot gedeelte verklaren. Dezelfde vaststelling dringt zich trouwens ook op voor de Olyfran-
categorie HAN. 


