Opleidingengids VDAB
https://www.vdab.be/opleidingen

Algemene taalkennis Frans (online met coaching)
De cursus bevat uiteenlopende, nuttige woordenschat in de vorm van verschillende
gespreksthema's. Er is ook aandacht voor een correcte uitspraak en een goede
luistervaardigheid. Theorie en allerlei gevarieerde oefeningen ontbreken evenmin.
Schrijfoefeningen en mondelinge oefeningen komen inderdaad geleidelijk aan meer aan
bod.

Frans

Algemene taalkennis - Absolute beginners

A1-A2

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/800763/cursus/152873/F
rans_-_Algemene_taalkennis_-_Absolute_beginners-online

Frans

Algemene taalkennis - Beginners

B1

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/800764/cursus/152876/F
rans_-_Algemene_taalkennis_-_Beginners-online

Frans

Algemene taalkennis - Gevorderden

B2

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/800765/cursus/152880/F
rans_-_Algemene_taalkennis_-_Gevorderden-online

Grammatica Frans (online met coaching)
Deel 1 van deze cursus legt de basisgrammatica (werkwoorden, naamwoorden, lidwoorden
en voorzetsels) uit en oefent de basisvormen in. Deel 2 en 3 focussen op herhaling en
geleidelijke verdieping van de Franse grammatica.
Frans

Grammatica 1 voor beginners

A2

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/800707/cursus/122934/F
rans_-_Grammatica_1_voor_beginners-online

Frans

Grammatica 2 voor middenniveaus

B1

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/800709/cursus/122940/F
rans_-_Grammatica_2_voor_middenniveaus-online

Frans

Grammatica 3 voor gevorderden

B2

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/800708/cursus/122937/F
rans_-_Grammatica_3_voor_gevorderden-online

Voor spreekvaardigheid aan te vullen met:
Workshops https://vdabworkshops.be/
Workshop conversatietafel Frans
Tijdens deze intensieve workshop spreekt de deelnemer samen met andere cursisten over
vertrouwde thema’s zoals werk, vrije tijd, of actuele gebeurtenissen. De cursist verklaart kort
zijn mening, plannen of reacties. De coach helpt met woordkeuze, stijl en taalgebruik.
Communicatie

Conversatietafel Frans (halve dag)
https://vdabworkshops.be/event-3255288

A2/B1

Onderdompeling Frans
Deze onderdompeling (1 week voltijds) leert vooral de drempelvrees om Frans te spreken in
een professionele situatie, te overwinnen. Aan de hand van concrete, realistische situaties
uit de bedrijfswereld verbetert de cursist zijn mondelinge kennis van het Frans, zowel aan
de telefoon als in face-to-facecontact. De coach oefent courante structuren en
woordenschat in via gerichte rollenspelen.
Antwerpen
Onderdompeling Frans
A2/B1
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/641500/cursus/167958/
Onderdompeling_Frans-ANTWERPEN

Sint-Michiels

Onderdompeling Frans

A2/B1

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/641500/cursus/166438/
Onderdompeling_Frans-SINT-MICHIELS

Voorbereiding taalexamens Selor
De website van Selor bevat een "oefenbatterij" (ter voorbereiding op de taalexamens), met
mogelijkheid om te oefenen op woordenschat, grammatica, lezen en luisteren, en dit telkens
op 4 verschillende moeilijkheidsniveaus.
https://www.selor.be/nl/de-verschillende-taaltesten/artikel-8/
klikken op "taaloefenpakket"/niveau B1

