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L’Alliance Française Rotterdam

Gediplomeerde 
Franse docenten

Cursusaanbod gebaseerd 
op Europees Referentie 
Kader (ERK)

3 cursusperiodes per jaar: 
januari, april, september

Les in hartje Rotterdam, 
op 5 minuten lopen vanaf 
het Centraal Station

De meest Franse 
ontmoetingsplaats in 
Rotterdam

Internationaal netwerk 
Alliance Française met 800 
afdelingen wereldwijd

Erkend examencentrum: 
Franse Ministerie van 
Onderwijs & Franse KvK 

Communicatieve en 
interactieve lesmethodes



depuis 1893

Kom Frans leren! 
Volg één van de vele cursussen
Leen uw favoriete boeken in onze bibliotheek
Bezoek onze culturele activiteiten 

En 
Vergroot uw kansen op de arbeidsmarkt
Vergroot uw kennis van de Franse taal en cultuur
Bereid u voor op een verblijf in Frankrijk
Behaal een internationaal erkend diploma of certificaat 

Openingstijden : maandag t/m donderdag: 10-18 uur  &  vrijdag: 9-13 uur
Contact : + 31 (0)10-4360421 / bonjour@alliancerotterdam.nl

Dit alles maakt de Alliance Française Rotterdam tot dé nummer één voor uw cursus Frans!

De Alliance Française Rotterdam is een gespecialiseerd taal- en examencentrum 
met een gevarieerd cursusaanbod voor elk niveau en iedere leeftijd.      
Wilt u de Franse taal leren of uw kennis ophalen, verbeteren en verdiepen? 
Heeft u de Franse taal nodig voor uw werk, studie, of voor uw plezier? 

De Alliance Française heeft een cursus die bij uw wensen aansluit. 
De Alliance Française Rotterdam, in 1893 opgericht, is onderdeel 
van een wereldwijd netwerk met meer dan 800 afdelingen. Per jaar 
ontvangen wij zo’n 600 cursisten.

De Alliance Française Rotterdam is een erkend examencentrum voor 
diploma’s en  taaltesten, zoals  de DELF/DALF en de DFP examens, 
uitgegeven door het Ministerie van Onderwijs en de Franse Kamer 
van Koophandel. 

Naast cursussen organiseert de AFR diverse culturele activiteiten.

September: 
Wo 05.09.18   17-20 u.
Za   08.09.18   11-14 u.
Di   11.09.18   17-20 u.

Dec/ Januari:
Za   08.12.18    11-14 u.
Di   08.01.19    17-20 u.
Wo 09.01.19    17-20 u.

April:
Za    13.04.19   11-14 u.
Di     16.04.19   17-20 u.

Open dagen 2018/ 2019 :



Diverse groepscursussen en privécursussen voor bedrijven en particulieren 

Cursussen voor elk niveau en geschikt voor een internationaal publiek 

Gebaseerd op het Europees Referentie Kader voor talen (niveau A1 t/m C1)

Verzorgd door ervaren, gediplomeerde Franse docenten

Start bij voldoende inschrijvingen

Alvorens met een cursus te kunnen starten is het noodzakelijk dat u een niveautest aflegt. 
Dit kan kosteloos en zonder afspraak tijdens onze open dagen.

Let op : tijdens de schoolvakanties en feestdagen is de Alliance Française gesloten.

Zie voor het volledige cursusprogramma www.alliancerotterdam.nl

1 x week - 3 uur les - Periode: 12 weken, 36 uur

18:30 uur tot 21:30 uur

A1.1 tot A2.2 / B1.1 tot B2.4 / C1
€350,- (excl. boeken en €20,- inschrijfkosten)

Minimaal 8 I maximaal 14 personen per groep

Cursus Algemeen Frans
De meest populaire cursus Frans van de Alliance

Cursussen voor alle niveaus (A1. 1 t/m C1) voor volwassenen, voor werk, studie, vakantie en 
plezier.

Interactieve lesmethodes met veel aandacht voor de praktijk

Alle taalcompetenties komen aan bod: spreken, luisteren, lezen en schrijven 

Les van Franse docenten in het Frans 

Cursus wordt afgesloten met een eindevaluatie (m.u.v. C1), bij voldoende resultaat 
ontvangt u een certificaat

Al heel wat mensen spreken goed Frans dankzij deze cursus en onze enthousiaste en 
betrokken docenten. Deze cursus is niet voor niets de meest populaire bij de Alliance 
Française.

CURSUSAANBOD

https://www.alliancerotterdam.nl/cursussen-frans/algemeen-frans/


1 x week - 2,5 uur les - Periode: 8 weken, 20 uur

18:30 uur tot 21:00 uur

Vanaf niveau A2 / B1 / B2
€225,- (excl. €20,- inschrijfkosten)

Minimaal 6 I maximaal 10 personen per groep

Salut !
Ca va ?

Bonjour J’aime       
parler 

français 

Inschrijven en betalingen: 
Inschrijven kan bij ons op kantoor of via het online inschrijfformulier op onze website. Nieuwe 
cursisten betalen inschrijfkosten (€20). Studenten ontvangen een korting van €15 op vertoon van 
hun studentenkaart. Als cursist bent u automatisch lid van de AFR voor het gehele schooljaar. 

Betalingswijze, vóór aanvang van de cursus: 

1. Per bank op IBAN rekening NL 65 ABNA 0640 1101 50 
    t.n.v. STG Alliance Française Rotterdam, o.v.v. uw achternaam en cursusniveau
2. Per PIN bij het secretariaat
3. Per factuur (alleen indien uw werkgever de kosten van uw cursus vergoedt)

Conversatiecursus 
Parlons français!

Een praktische cursus voor volwassenen die een basiskennis (A2) hebben, maar die hun 
spreekvaardigheid willen verbeteren. Indien nodig wordt er grammaticale ondersteuning 
gegeven.

Interactieve les met lesmateriaal uit diverse tekst-, audio- en videofragmenten
Ruimte voor persoonlijke inbreng
Met behulp van deze praktische lessen verbetert u uw spreekvaardigheid

Lesmateriaal cursussen Algemeen Frans:
Niveau  Cursusmateriaal*    Prijs
      A1  Entre Nous 1 of Version Originale 1      € 42,-
      A2  Entre Nous 2 of  Version Originale 2   € 42,-
      B1  Le Nouvel Edito B1     € 35,-
      B2  Edito B2         € 35,-
      C1  Edito C1     € 50,-

Alle boeken zijn uit voorraad leverbaar.
*tekstboek + werkboek

https://www.alliancerotterdam.nl/cursussen-frans/conversatiecursus/


Voor beide soorten privécursussen is de werkwijze als volgt : 
Alvorens u start met een privétraject maken wij met u een afspraak voor een uitgebreide 
intake en niveautest. Tijdens deze afspraak wordt gekeken naar :

De gewenste inhoud van de lessen
Het aantal lessen dat u nodig heeft om uw doel te bereiken
Uw beschikbaarheid en de frequentie van de lessen 
Een traject voor meerdere personen is mogelijk, mits het startniveau en de gewenste 
inhoud van de lessen gelijk zijn
Privélessen starten het gehele jaar door

Literatuurcursus & « Actualités et expressions »
Beide cursussen vinden overdag plaats, op dinsdag – en woensdagochtend en zijn bestemd voor 
een publiek met een goede kennis van het Frans (minimaal niveau B2). Tijdens les Rencontres 
autour d’un livre worden titels uit de hedendaagse Franse literatuur besproken. 

Bij de cursus Actualités et Expressions worden gesprekken gevoerd omtrent de Franse en de 
Nederlandse actualieit.  Lees meer informatie op onze website.

Kindercursussen  
Spelenderwijs Frans leren 

Zowel Nederlandse als Franstalige kinderen kunnen terecht bij de Alliance Française om 
spelenderwijs (beter) Frans te leren spreken en schrijven. Er zijn in totaal drie groepen: twee voor 
Franstalige kinderen en één voor Nederlandse kinderen: 
1.‘Les Petits’ (5-7 jaar) : verbeteren spreekvaardigheid middels verhalen, spelletjes en liedjes.
2.‘Les Grands’ (8-11 jaar) : naast spreekvaardigheid ook lees- en schrijfvaardigheid.
3.‘Les néerlandais’ (8-11 jaar) :  de eerste kennismaking met de Franse taal.
Les op woensdagmiddag van september t/m mei. Lees meer informatie op onze website.

bedrijven   
Zakelijk Frans 
Een efficiënte en doeltreffende cursus, 
afgestemd op de activiteiten binnen uw 
organisatie. 
Breng in korte tijd uw professionele Frans 
op een hoger niveau. Prijzen op aanvraag

particulieren  
Een cursus « à la carte »
Indien u sneller vooruitgang wilt boeken 
of een specifieke leervraag heeft is een 
privécursus dé oplossing. 
Prijzen op aanvraag

Privécursus voor 

https://www.alliancerotterdam.nl/cursussen-frans/literatuurcursus/
https://www.alliancerotterdam.nl/cursussen-frans/actualites-et-expressions/
https://www.alliancerotterdam.nl/cursussen-frans/cours-pour-enfants/
https://www.alliancerotterdam.nl/cursussen-frans/cours-pour-enfants/
https://www.alliancerotterdam.nl/cours-pour-enfants-kindercursus/
https://www.alliancerotterdam.nl/cursussen-frans/zakelijk-frans/
https://www.alliancerotterdam.nl/cursussen-frans/privecursus-frans/


Minimaal 4 I maximaal 8 personen per groep

1 x week - 3 uur les - 6 weken

18:30 uur tot 21:30 uur

A2 / B1 / B2  
Afhankelijk van aantal deelnemers : 
4: €300 I 5: €265 I 6: €220 (excl. inschrijfkosten en boek)

Examentraining DELF
Vergroot uw slagingskans voor het DELF examen!

Tijdens de cursus worden de vier taalvaardigheden geoefend. Samen met de docent traint 
u lees-, schrijf-, spreek- en luistervaardigheid. Het slagingspercentage ligt na deelname 
aan deze cursus op 80%!

Examencentrum  
Erkend examencentrum internationale testen en examens 

De diploma’s en certificaten zijn een waardevolle stap voorwaarts in uw carrière, bij uw 
studie of emigratie plannen. De examens zijn er voor elk niveau.
Zie voor actuele examendata en kosten: www.alliancerotterdam.nl

DELF/ DALF: Diplôme d’études en Langue française / Diplôme approfondi de la langue française 
Dit zijn internationaal erkende diploma’s uitgegeven door het Franse Ministerie van 
Onderwijs (le CIEP). Het diploma is een bewijs van uw vaardigheid in het gebruik van de 
Franse Taal. Twee sessies per jaar: december en juni.

DFP: Diplôme de Français Professionnel
Dit diploma is een bewijs van uw kennis van zakelijk Frans. Het wordt uitgegeven door de 
Franse Kamer van Koophandel (la CCIP). Twee sessies per jaar: december en mei/juni.

TCF / TEF : Test de Connaissance du Français/ Test d’Évaluation du français 
Zowel de CIEP als de CCIP bieden u de mogelijkheid om een progressieve niveautest 
af te leggen. Het certificaat kan gebruikt worden voor werk of studie in Frankrijk, of bij 
emigratie.

.

Meerdere testdata per schooljaar.

https://www.alliancerotterdam.nl/cursussen-frans/voorbereidingscursus-delf-dalf/
https://www.alliancerotterdam.nl/examens-en-diplomas/


+31(0)10 - 436 04 21

bonjour@alliancerotterdam.nl

Westersingel 14, 3014 GN, Rotterdam
Alliance Française Rotterdam

www.alliancerotterdam.nl

Alliance Française Rotterdam dé nummer 1 in cursussen Frans 
voor beginners, gevorderden en bedrijven!

Gediplomeerde en enthousiaste Franse docenten
Officieel erkend taal- en examencentrum in hartje Rotterdam

Cursusaanbod gebaseerd op het Europees Referentie Kader voor talen
Cursussen geschikt voor een internationaal publiek 

Lesmethodes zijn communicatief en interactief
Cursussen, examens, een bibliotheek, culturele activiteiten en meer

Lidmaatschap
Als cursist bent u automatisch lid van de Alliance Française Rotterdam gedurende het 
lopende schooljaar en profiteert u van o.a. de volgende voordelen:

Boeken lenen in onze bibliotheek
Korting op culturele activiteiten
Korting op filmkaartjes voor Franse films bij Lantaren Venster
Gratis jaarabonnement op Franse online mediatheek Culturethèque

Geen cursist, maar wel lid worden? Dat kan! Voor € 40,- bent u al een jaar lid (€60 voor een echtpaar).

Cultuur
De Alliance Française Rotterdam organiseert culturele activiteiten voor de cursisten, maar 
ook voor ieder ander die interesse heeft in de Franse taal en cultuur.

Voorbeelden van activiteiten zijn: soirée autour du Beaujolais Nouveau, 
Workshop wijnproeven, netwerkborrels, Poetry International Festival, 
lezingen, exposities, voorstellingen. 
Blijf op de hoogte van ons aanbod via de website of schrijf u in voor de 
nieuwsbrief. 

In onze bibliotheek vindt u een groot aanbod aan Franse romans, literatuur en een afdeling 
Français facile. De catalogus van de collectie is te vinden op onze website, neem gerust een kijkje!

https://www.alliancerotterdam.nl/bibliotheek/
https://www.alliancerotterdam.nl/informatie/lidmaatschap/
https://www.alliancerotterdam.nl/informatie/lidmaatschap/
https://www.alliancerotterdam.nl/bibliotheek/culturetheque/
https://www.alliancerotterdam.nl/informatie/lidmaatschap/
https://www.alliancerotterdam.nl/category/nieuws/

