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Dat betekent: Al onze docenten zijn   

Franstalig, 

gediplomeerd  en 

hebben ervaring.

Vrije en gratis toegang 

tot de mediatheek.   
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Onafhankelijk
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Vaardig

Een instituut dat gedurende 

het hele jaar open is.

>    www.institutfrancais.nl

Een CommuniCatieve 

en interaCtieve 

pedagogische aanpak.Cursussen en diploma’s welke 
ConForm aan het erk (europees 
reFerentiekader) op alle zes niveaus: 

van A1 tot C2

>

>

>

>

> internationaal 
officieel erkende 
diploma’s.

??

!>

Een pedagogisCh- 
en Cultureel  
aanbod.

?

v
u

Een warme 
en gezellige 
ontvangst. !

Lessen 
in kleine
groepen.

Een divers     aanbod aan cursussen.



Niveau A1 is een introductie tot de Franse taal en cultuur.  Je leert hoe je kunt communiceren 
in simpele en concrete situaties uit het dagelijkse leven. Aan het einde van deze cursus, zul je 
een aantal basiselementen van de Franse taal – woordenschat, grammatica en structuren – 
hebben verworven.

A

Niveau A2 is bedoeld voor cursisten die de Franse taal al enigszins beheersen en deze mondelinge en 
schriftelijke basiskennis graag willen versterken.

48 lesuren

• Gedurende 16 weken
• Lessen van januari tot mei
• 1 x 3 uur / week - 18:00 > 21:00

€ 505 / € 455*

24 lesuren

• Gedurende 8 weken
• Lessen van januari tot maart
• 1 x 3 uur / week - 18:00 > 21:00

€ 305 / € 280*

A1: BegiNNersNiveAu 

48 lesuren
26.01 t/m 29.05.2015

24 lesuren
26.01 t/m 27.03.2015

a1.1 

a1.2 

Woensdag of donderdag

Woensdag of donderdag

a1.1 half 1
a1.1 half 2

a1.2 half 1
a1.2 half 2

A2: versNelliNgsNiveAu

48 lesuren
26.01 t/m 29.05.2015

24 lesuren
26.01 t/m 27.03.2015

a2.1 

a2.2 

Dinsdag of woensdag

Maandag of woensdag

a2.1 half 1 
a2.1 half 2 

a2.2 half 1
a2.2 half 2 

* voor meer informatie > p.18

AlgEmEnE CursussEn
A: BAsis

Gebruikte methode:   
AlTer egO +  is een methode

die antwoord aan de eisen van 

elk niveau en die beantwoordt is 

aan de behoeftes van de klas.

Code IsBn : 
9782011558107

Code IsBn : 
9782011558114

a1

Code IsBn : 
9782011558121

Code IsBn : 
9782011558138

a2

weet je niet wat
jouw niveau is?

een test afleggen, zie p. 18
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Niveau B1 is bedoeld voor studenten die de basis van het Frans beheersen en de taal 
zelfstandig willen leren gebruiken om zich te kunnen redden in de meest voorkomende 
situaties binnen hun sociale en professionele leven.  

Niveau B2 is een gevorderd niveau. Aan het einde van deze cursus kunnen de studenten zich 
spontaan en gemakkelijk in het Frans uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.

48 lesuren
26.01 t/m 29.05.2015

24 lesuren
26.01 t/m 27.03.2015

B1.1 

B1.2 

  Maandag of woensdag

  Dinsdag of donderdag

B1.1 half 1

B1.2 half 1

48 lesuren
26.01 t/m 29.05.2015

24 lesuren
26.01 t/m 27.03.2015

B2.1 

B2.2 

Dinsdag of woensdag

Maandag of dinsdag

B2.1 half 1 

B2.2 half 1

B2: ZelfsTANdig NiveAuB1: TusseNliggeNd NiveAu

Gebruikte methode:   AlTer egO +  
Het boek bestaat uit 
motiverende thema’s en 
oefeningen met authentieke situaties.  

Code IsBn : 
9782011558145

Code IsBn : 
9782011558152

Code IsBn : 
9782011555168

Code IsBn : 
9782011555175

weet je niet wat
jouw niveau is?

een test afleggen, zie p. 18

48 lesuren

• Gedurende 16 weken
• Lessen van januari tot mei
• 1 x 3 uur / week - 18:00 > 21:00

€ 505 / € 455*

24 lesuren

• Gedurende 8 weken
• Lessen van januari tot maart
• 1 x 3 uur / week - 18:00 > 21:00

€ 305 / € 280*

* voor meer informatie > p.18

AlgEmEnE CursussEn
B: ONAfHANKeliJK

B1 B2

B
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VErDIEPIng VAn DE TAAl

Niveau’s C1 en C2 zijn voor cursisten die de Franse taal op een effectieve en goed gestructu-
reerde manier willen beheersen en gebruiken. Zowel mondeling als schriftelijk, in verschil-
lende omstandigheden en over complexe onderwerpen. 

• Cursus met methode:   Voor hen die een leerparcours willen volgen binnen een vast kader.
• Cursus zonder methode: Voor hen die het Frans willen benaderen via verschillende documenten en activiteiten.

Code IsBn : 
9782011557971

Code IsBn : 
9782011557988

48 lesuren
26.01 t/m 29.05.2015

24 lesuren
26.01 t/m 27.03.2015

c1              Maandag c1 half 1

c2              Woensdag c2 half 1

c1-c2              Dinsdag c1-c2 half 1

C2: experT NiveAu meT meTHOde

NiveAu C ZONder meTHOde

C1: AuTONOOm NiveAu meT meTHOde

AlgEmEnE CursussEn

C: vAArdig

48 lesuren

• Gedurende 16 weken
• Lessen van januari tot mei
• 1 x 3 uur / week - 18:00 > 21:00

€ 505 / € 455*

24 lesuren

• Gedurende 8 weken
• Lessen van januari tot maart
• 1 x 3 uur / week - 18:00 > 21:00

€ 305 / € 280*

24 lesuren

• Gedurende 16 weken
• Lessen van 26.01 t/m 29.05.2015 
• 1 x 1.5 uur / week 

€ 305 / € 280*

12 lesuren

• Gedurende 8 weken
• Lessen van 26.01 t/m 27.03.2015 
• 1 x 1.5 uur / week 

€ 165 / € 155*

* voor meer informatie > p.18

CONversATieCursusseN
24 of 12 lesuren 
De docent helpt de cursisten hun gesprekspartners 
beter te begrijpen en bevordert hun spontaniteit als 
het gaat om het nemen van het woord door 
middel van gevarieerde en motiverende methoden.

Vanaf a2

Vanaf B1

Vanaf B2

Donderdag - 18:00 > 19:30 
of 19:45 > 21:15

Donderdag - 10:30 > 12:00 
Woensdag - 19:45 > 21:15

Dinsdag - 10:30 > 12:00 
Woensdag - 19:45 > 21:15

grAmmATiCACursusseN
12 lesuren
Deze cursus is bedoeld voor cursisten die 
hun kennis van de Franse grammatica willen 
verbeteren en consolideren. De cursus kan 
een aanvulling zijn op een andere cursus (een 
conversatiecursus bijvoorbeeld).

Vanaf a

Vanaf B

Donderdag - 18:00 > 19:30

Woensdag - 18:00 > 19:30

OpfrisCursusseN
24 lesuren
Het doel van de cursus is het ophalen van het 
niveau, zowel in de spreek- als schrijfvaardig-
heid, en de woordenschat en grammatica 
verder te ontwikkelen. 

a1

a2

B1

B2

18:00 > 19:30 

Dinsdag

Dinsdag

Donderdag

Woensdag
}

Gebruikte methode:   
viTe eT BieN 1, 2 / eCHO B2
(vOOr OpfrisCursusseN)

  

Code IsBn : 
9782090352726

Code IsBn : 
9782090352757

Code IsBn : 
9782090385601

B1a1-a2 B2

C
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De themacursussen stellen u in staat om de Franstalige cultuur en literatuur 
te ontdekken of u erin te verdiepen, terwijl u tegelijkertijd uw Frans verbetert. 

THEmACursussEn

24 lesuren

• Gedurende 16 weken
• Lessen van januari tot mei

€ 305 / € 280*

* voor meer informatie > p.18

uN mOis, uN livre                                                   
Zaterdag - 15:00 > 17:00
2 lesureN € 30
liefhebbers van Franse en Franstalige literatuur, zowel klassiek als hedendaags, 
komen een keer per maand samen om het plezier van het lezen te delen. In deze cursus 
wordt er in de groep gesproken over een boek dat ze thuis hebben moeten lezen. 

Vanaf B2

trois contes 
de gustave flaubert 

Prochain épisode 
de hubert aquin

l’arbre des possibles 
de Bernard werber 

24.01.2015 met Myriam Bouzid

14.02.2015 met samuel Bauer

14.03.2015 met Myriam Bouzid

}

LIR
E

LI
RE

LIR
E

CulTure eT sOCiéTé    
26.01 t/m 29.05.2015
Cursus met verschillende aspecten van het 
sociale, politieke en culturele leven van het 
hedendaagse Frankrijk. 
De thema’s zullen worden uitgekozen aan de 
hand van de actualiteit en de wensen van de 
deelnemers. 

Vanaf c1    Woensdag  - 10:30 > 12:00

COup de THéâTre                                                    
Dit atelier is geschikt voor zowel Franstaligen als niet-Fransta-
ligen met een zeer goede beheersing van de Franse taal. Het 
geeft een introductie tot de vorming tot acteur, waarbij u moet 
denken aan het werken aan gebaren, improvisaties en de 
bestudering van theaterscène. 
In het voorjaar zal er een uitvoering georganiseerd worden. 

Vanaf c1    Vrijdag  - 19:00 > 22:00 
     (les op: 30.01, 13.02, 06.03, 20.03, 10.04,
     17.04, 24.04, 15.05. uitvoering : 29 & 30.05)

sAlON liTTérAire 
26.01 t/m 29.05.2015
De literatuur uit de 16e tot de 21e eeuw wordt 
vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd 
(de stroming van le fantastique, Parijs, 
vriendschap etc.). 
De cursisten lezen gedeeltes uit werken van 
hedendaagse- en klassieke auteurs et 
discussiëren over de thematiek tijdens 
de lessen. 

Vanaf c1  Maandag  - 10:30 > 12:00
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CursussEn Voor JongErEn

DElF PrIm ExAm

CursussEn Voor kInDErEn

NieT frANsTAlige KiNdereN 
Woensdag: 28.01 t/m 27.05.2015 - Zaterdag: 31.01 t/m 06.06.2015 - € 305 / € 280*
* voor meer informatie > p.18

Deze cursus richt zich op kinderen die niet of zeer weinig in contact zijn met de Franse taal. 
De pedagogische benadering is aangepast aan de leeftijd van de kinderen en aan hun ritme tot 
kennis verwerven. De allerkleinsten maken kennis met de Franse klanken dmv liedjes, 
verhaaltjes… Voor de grotere kinderen ligt het accent meer op de mondelinge vaar-
digheden via verschillende speelse en geestige activiteiten.

frANsTAlige KiNdereN
28.01 t/m 27.05.2015 - € 305 / € 280*
* voor meer informatie > p.18

Deze cursus brengt kinderen samen die in een Franse omgeving opgroeien, of waar het Frans 
aanwezig is zonder de dagelijkse  voertaal te zijn. Het doel is om taalvaardigheid te ontwikkelen 
en het bevorderen van de gespreks- en schrijfvaardigheid al naar gelang het groepsniveau.  

CursusseN vOOr 
NederlANdsTAlige JONgereN
Voor middelbare scholieren die hun basiskennis 
van het Frans willen opfrissen of de taalvaardig-
heid willen verbeteren. Voor leerlingen die het 
Frans eens op een andere manier willen aanpak-
ken en daar door goed voorbereid zijn voor hun 
examens.  

intensieVe cursus 

• Lessen van 05.05 t/m 07.05.2015
• 3 dagen x 2 uur - 10:00 > 12:00

€ 100

Zaterdag - 9:30 > 11:00

Zaterdag - 11:00 > 12:30

Zaterdag - 9:30 > 11:00
Woensdag - 16:00 > 17:30

les peTiTs       4 - 6 jaar   

les mOyeNs   6- 8 jaar (gevorderd) / 6-10 jaar (beginners)

les grANds   8-12 jaar (niveau A1)
                      8-12 jaar (niveau A2)

Woensdag - 15:30 > 17:00

Woensdag - 14:00 > 15:30

frANCOpHONes 1     8-12 jaar   
Voor kinderen die zich makkelijk mondeling kunnen uitdrukken in 
het Frans. Het doel van deze cursus is om de schrijfvaardigheid te 
bevorderen door middel van kinderliteratuur en creatief 
schrijven.  

frANCOpHONes 2     8-12 jaar
Voor kinderen van wie de luistervaardigheid en gespreks-
vaardigheid verbeterd dient te worden. Deze taalcompetenties 
wordt geintroduceerd door spelletjes en speelse activiteiten.

Het delf prim  is bedoeld voor alle kinderen van 7 tot 12 jaar die een beginnersniveau 
hebben in het Frans als buitenlandse taal. Dit diploma geeft de niveaus A1.1, A1 en/of A2 
aan van de leerlingen. 
De thema’s zijn aangepast aan jonge leerlingen. 

a1.1     

a1 

a2 

 

€ 50 

€ 65 

€ 75

a1.1 

a1

a2 
 Van 27.05 t/m 29.05.2015

sCHrifTeliJKe ONderdeleN mONdeliNgeN

inschrijVingen  
tOt 27.03.2015

}} 28.05.2015  
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DElF/ DAlF ExAmEn

Het delf en het dAlf zijn officiële diploma’s  die door het Franse ministerie van onderwijs 
worden uitgereikt om de vaardigheden van het Frans te waarborgen. Er bestaan 6 onafhanke-
lijke  diploma’s die conform het Erk zijn. op elk niveau wordt de luistervaardigheid, spreek-
vaardigheid, schrijfvaardigheid en leesvaardigheid getoetst. De kandidaat kan zich direct voor 
een examen naar keuze inschrijven, afhankelijk van zijn of haar niveau.

delf/dAlf TOuT puBliC

delf prOfessiONNel
Deze versie van het DElF richt zich tot mensen die binnen een Franstalige context willen werken 
en hun niveau willen laten evalueren voor hun vertrek. 

vOOrBereidiNg delf dAlf   
12 lesuren op vrijdag - 17:00 > 20:00  

Deze test richt zich op iedereen die niet Franstalig is en die op een simpele, betrouwbare 
en erkende manier hun kennis  van de Franse taal wilt laten evalueren.
De kandidaten ontvangen de resultaten per graad voor elke bekwaamdheid, op één van 
de 6 verschillende niveaus van het Erk (Europees referentiekader).

Deze bestaan uit  verschillende onderdelen  voor een specifiek divers publiek :

Van  08.06 t/m 12.06.2015

sCHrifTeliJKe ONderdeleN mONdeliNgeN

a1

a2

B1

B2

c1

c2

€ 80

€ 80

€ 120

€ 140

€ 180

€ 180

inschrijVingen  
tOt 08.05.2015 

inschrijVingen  
tOt 07.05.2015

sCHrifTeliJKe ONderdeleN

Van 09.06 t/m 12.06.2015 

mONdeliNgeN

a1

a2

B1

B2

€ 80

€ 80

€ 120

€ 140

delf a1 - a2

delf B1 - B2

dalf c1 - c2

15.05, 22.05, 29.05 
en 05.06.2015 

       € 190 / € 180*

       € 225 / € 215*

       € 225 / € 215*

           

TCF (TEsT DE ConnAIssAnCE Du FrAnçAIs)

TCf TOuT puBliC   
om de bekwaamdheid van de Franse 
taal te laten evalueren voor 
persoonlijke, professionele of 
academische redenen. 

TCf QuéBeC 
om zich voor een langere periode in 
Québec te vestigen.

TCf ANf  
om de Franse nationaliteit te 
verkrijgen. 

TCf dAp  
om in Frankrijk te kunnen studeren

 17.03.2015   
(inschrijvingen tot 16.02)

19.05.2015
(inschrijvingen tot 16.04)

17.03.2015   
(inschrijvingen tot 16.02)

19.05.2015
(inschrijvingen tot 16.04)

17.03.2015   
(inschrijvingen tot 16.02)

19.05.2015
(inschrijvingen tot 16.04)

10.02.2015
(inschrijvingen tot 12.01)

€ 80 basis examen
(€ 35 extra onderdeel) 

€ 55 / examenonderdeel

€ 105

€ 105}

} 09.06.2015

08.06.2015

08.06.2015

09.06.2015

10.06.2015

11.06.2015

12.06.2015
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gEsPECIAlIsEErDE CursussEn Cours DE néErlAnDAIs

plus de 23 millions de personnes parlent le néerlandais, 
alors pourquoi pas vous ? 
Ce cours s’adresse à tous ceux qui veulent découvrir la langue 
et la culture néerlandaises ou approfondir leurs connaissances. 
les enseignants sont de langue maternelle néerlandaise et 
adaptent leur cours à un public francophone.

Deze cursus is bedoeld voor mensen die binnen een gespecialiseerd vak de Franse taal en 
cultuur willen leren kennen, om zich staande te kunnen houden in de professionele of 
academisch wereld.Deze cursus wordt vanaf niveau B1 gegeven via een groepscursus of een 
privécursus.

Voorbeelden van gespecialiseerde 
cursussen : 

La méthode utilisée:  
Nederlands in gang 

Code IsBn : 
9789046902257

débutant Nl 1

intermédiaire Nl 2

 Mercredi  

Jeudi

organisation 
de sessions 
de cours intensiFs 
sur demande. 

medisCh 
Frans

CursussEn oP mAAT – PrIVéCursussEn 

Voor proFessionele of 
partiCulieren doeleinden

JuridisCh Frans

zakeliJk 
Frans

Frans 
voor 
ngo’s

¨
biJsCholingsprogramma
•  individueel of in kleine groepen
•  op maat gemaakt en aangepast 
naar verwachtingen en doelstelingen
•  in eigen ritme werken
•  overeenkomstig het rooster (agenda) van de klant
•  volgens het geweste Formaat 
(aanwezigheid docent, per telefoon, per skype …)
•  op de plek naar keuze 
(op het institut, bij de cursist, op het bedrijf..)

horeCa 
Frans

24 séances

• Pendant 12 semaines
• Cours du 26.01 au 24.04.2015
• 1 x 2 heures / semaine - 18:00 > 20:00

€ 305 / € 280*

* voor meer informatie > p.18

Frans of
nederlands
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PrAkTIsCHE InFormATIE

TesT eN iNsCHriJviNg 
wilt u weten wat uw niveau is? 
neem dan contact met ons op om een afspraak voor een niveautoets te maken.

Tarief taaltest : € 20 (mondelinge en schriftelijke test van ongeveer 40 minuten).

gratis taaltesten:
• Van 1 tot 12 december 2014
• Van 5 tot 16 januari 2015
• Op 10 januari  2015 tijdens de Open Dag

Bel om een afspraak te maken 
Tel: 020-5319501
maandag t/m donderdag 09:30 > 18:00
Vrijdag 09:30 > 17:00
Zaterdag 09:30 > 12:30
Bekijk de gedetailleerde inschrijfvoorwaarden op: www.institutfrancais.nl

* KOrTiNgeN/ réduCTiONs 
studenten: 18/25 jaar, op vertoon van studentenkaart. senioren: 65+. 
Voor huidige studenten en oud-studenten ingeschreven sinds januari 2013. 
kortingen kunnen niet worden gecombineerd.

Etudiants 18/25 ans sur présentation de la carte d’étudiant. séniors : plus de 65 ans. 
Pour les participants et anciens participants à un cours à l’Institut français des Pays-Bas 
depuis janvier 2013. 
les réductions ne sont pas cumulables.

vAKANTies eN feesTdAgeN  
• 23.02.2015 > 01.03.2015.
• 03.04.2015 > 06.04.2015 (de lessen van 06.04  vinden plaats op 10.04).
• 27.04.2015 (de lessen van 27.04 vinden plaats op 24.04).
• 04.05.2015 > 10.05.15.
• 14.05.2015 (de lessen van 14.05 vinden  plaats op 15.05).
• 25.05.2015 (de lessen van 25.05 vinden plaats op 29.05).

1 Cursus insChriJving 
= 1 Jaar gratis lidmaatsChap 
     op de mediatheek van het institut

mEDIATHEEk

> gratis lenen Van bOeken, films  
      Of muziek

> een abOnnement Op De Digitale  
      meDiatheek CulTureTHeQue.COm 
      AAngEBoDEn

uiterste inschrijfdatuM:   
20.01.2015
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informatie over
examens Frans en

studeren in Frankrijk

Zaterdag 10 januari 12-17 uur
Open daggratis niveautoetsen

workshops voor

kinderen
nieuwe

taalcursussen

institut français des Pays-Bas
Vijzelgracht 2A
1017 Hr Amsterdam 

cursussen@institutfrancais.nl
T 020 531 95 01 (op werkdagen)

      /institut.francais
      @ifpb_amsterdam
www.institutfrancais.nl

het institut français is bereikbaar met tramlijn 16 of 24, 

halte keizersgracht. Ook kunt u de trams 7 of 10 nemen, 

halte weteringcircuit.
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