
Binnenkort ga je kiezen in welke vakken 
je eindexamen gaat doen… 

Frans!Kies

Deze folder wordt je aangeboden door de Ronde Tafel Frans, een initiatief van het  
Europees Platform–internationaliseren in onderwijs, het Institut Français des Pays-Bas,  

de sectie Frans van Levende Talen en de Frans-Nederlandse Academie.

Meer weten
 Extra folders (na-)bestellen?

www.franszelfsprekend.nl

Frans!Kies

Dus… 

Fotocredits: stewardessen (klm-airFrance), mode (Jean-Paul Gaultier/rainer torrado) en ariane raket (esa-Johannes kePler).



Aan Frans heb
je echt wat…

• Als je een beroepsopleiding gaat
volgen. Denk maar aan toerisme,
handel, transport, horeca, marketing
en communicatie.

• Als je gaat studeren aan een
universiteit. Je kunt zelfs een deel
van je studie in Frankrijk doen.
Tijdens je studie kan je kiezen voor
een stage in een Franstalig land.

• Als je kiest voor een tussenjaar,
kun je je met Frans in vele landen
goed redden: denk aan
ontwikkelingswerk in Afrika of au
pair in Canada.

• Als je later een baan zoekt.
Frankrijk en België staan in de top 3
van de landen waarmee Nederland
handel drijft. Ook met Marokko
worden de economische contacten
steeds intensiever.

Wist je dat…
 
• Ten minste 220 miljoen
mensen in 75 landen over de
hele wereld Frans spreken?
Van Canada en Haïti tot
Afrika, Azië en Oceanië.

• 75 miljoen Europeanen Frans als
moedertaal hebben.

• In alle Europese en
internationale organisaties ter
wereld zoals de Europese 
Commissie en de Verenigde  
Naties één van de officiële  
werktalen Frans is. 

Frankrijk
is ook…
 
• Frankrijk is niet 
alleen het land van de 
Eiffeltoren en het jeu de 
boules, maar ook van...

Videospelletjes
Hiphop en rap
Technologie
Film
Tekenfilm
Strips
Mode

Frans is heel 
handig, want…
 
• Als je al Engels spreekt, is Frans
leren veel eenvoudiger omdat
zeker de helft van de Engelse
woorden heel veel lijkt op het Frans.
Hoezo? Frans was de hoftaal in
Engeland gedurende meer dan 300
jaar. 

Possible – possible
Sure – sûr
Example – exemple

• Als je Frans beheerst, zijn
Spaans, Italiaans en Portugees
makkelijker om te begrijpen.
Kijk maar:

Le temps – el tiempo  – il tempo – o tempo
Les amis – los amigos – gli amici – os amigos
Bon – bueno – buono – bom 


