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Het algemene informatienummer van de  
Alliance Française de Bois-le-Duc is:  

 
 

 Tel: 06-40 47 15 97 
 
 

E-mail: cursus.boisleduc@afpb.nl 
 

Website: https://afpb.nl/denbosch/ 
 

 
 
 
 

Deze brochure bevat informatie over: 

- het cursusaanbod 

- uw inschrijving als cursist 

- het lidmaatschap 

- aanmelding als lid van de AF  

 
 
 

 

 
 
 

mailto:cursus.boisleduc@afpb.nl
https://afpb.nl/denbosch/
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Bienvenue à l’Alliance Française de Bois-le-Duc 
 
Toute l’équipe de l’Alliance Française de Bois-le-Duc a le plaisir de vous présenter sa 
nouvelle brochure pour l’année 2020-2021. 
Vous y trouverez les informations nécessaires sur l’organisation de nos activités et le 
programme des cours. 
 
L’Alliance Française est une association culturelle internationale dont l’objectif est de 
promouvoir la langue et la culture françaises. 
Ainsi, étudier à l’Alliance Française de Bois-le-Duc, c’est l’assurance de trouver un bon 
accueil et des professeurs qualifiés bénéficiant d’une formation continue régulière. 
Nous vous assurons des méthodes d’enseignement basées sur la communication et 
respectant le cadre européen de référence. 
 
Au plaisir de vous rencontrer à l’Alliance Française de Bois-le-Duc. 
 
 

 
 

Welkom bij de Alliance Française de Bois-le-Duc 
 
Het hele team van de Alliance Française de Bois-le-Duc presenteert u met plezier de 
nieuwe brochure voor het cursusjaar 2020 – 2021. In deze brochure vindt u alle 
informatie over de cursussen en activiteiten die in het nieuwe seizoen worden 
aangeboden. 
 
De Alliance Française is een internationale culturele organisatie die als doel heeft om 
de Franse taal en cultuur te promoten. Bij de Alliance Française de Bois-le-Duc bent u 
zeker van gekwalificeerde docenten die door regelmatige bijscholing hun kennis op 
peil houden. De gebruikte lesmethoden voldoen aan het Europese referentiekader 
voor taalonderwijs. 
 
 
Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten bij de Alliance Française de Bois-le-Duc. 
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CURSUSPROGRAMMA 2020-2021 
 

 
Of u nu Frans wilt leren voor uw werk, voor de vakantie of als hobby, de Alliance 
Française heeft altijd de juiste cursus voor u. De lessen worden in kleine groepen 
en volgens eigentijdse methoden gegeven door vakkundige docenten. 
 

Afhankelijk van de reeds aanwezige kennis van de taal kan men op ieder niveau 
aan een cursus beginnen. Tijdens de informatie- en inschrijfavonden geven de 
docenten daarover persoonlijk advies, mede aan de hand van een vrijblijvende 
test. Dit vormt een goede garantie dat de cursus waarvoor men zich inschrijft met 
plezier gevolgd kan worden en het gewenste resultaat zal opleveren. 
 

Er zijn verschillende mogelijkheden, welke hieronder nader toegelicht worden: 

* CURSUSSEN ALGEMEEN FRANS 

* SPECIALE CURSUSSEN FRANS 

 

    

CURSUSSEN ALGEMEEN FRANS 
  

 
De nadruk ligt op de spreek- en luistervaardigheid. De cursussen worden gegeven 
door ervaren docenten. Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor de 
grammatica, leesvaardigheid, uitspraak en cultuur. 
 
 
Groepsindeling 
 
De cursisten worden in niveaugroepen ingedeeld op basis van de resultaten van een 
mondelinge en schriftelijke (meerkeuze)toets, voorkennis van de Franse taal en de 
wens van de cursist. 
 
 
Lesmateriaal 
 
Bij de cursussen algemeen Frans wordt gebruik gemaakt van de methodes Voyages 
Nieuw en Edito. Na aanmelding voor een cursus ontvangt de cursist een 
inschrijfbevestiging waarin de precieze informatie (titel, uitgever en ISBN-nummer) 
van de te bestellen boeken vermeld staat. 
De boeken zijn verkrijgbaar bij de meeste (online) boekhandels of via de site van 
de uitgever (o.a. www.Intertaal.nl). 
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Lestijden 
 
Maandag: 19.00-20.30 uur en 20.45-22.15 uur 
 
Dinsdag:  19.00-20.30 uur en 20.45-22.15 uur 
 
 
 
 
 

Inschrijfavonden 
 

’s-Hertogenbosch 
 

in het SSC De Biechten 
Vincent van Goghlaan  1 

5246 GA Rosmalen 
 

Dinsdag 1 september 2020 
 

19.00-20.30u 
 

Maandag 7 september 2020 
 

19.00-20.30u 

 
 
 
 
 
 
 
Start cursusjaar: in de week van 21 september 2020 
 
Bij voldoende belangstelling kan een cursus op een andere dag dan de reeds 
aangegeven dag en tijdstip worden georganiseerd. Informeert u na de 
inschrijfavond bij de cursusadministratie voor de eventuele mogelijkheden. 
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NIVEAUS volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader: CECR 
 
 
Niveau Omschrijving         Cursusduur         Vooropleiding  

               (m.b.t. Frans* ) 

A Basisgebruiker 
 
 A1 Basisniveau 

 
A1-1 beginner / débutant   1 jaar   geen 
A1-2 enigszins gevorderd / élémentaire 1 jaar   1 à 2 jaar 
  

A2 Overlevingsniveau 
 
A2-1 enigszins gevorderd / élémentaire 1 jaar   ± 3 jaar 
A2-2 enigszins gevorderd / élémentaire 1 jaar    3 à 4 jaar 

 
 

B Onafhankelijk gebruiker 
 
 B1 Drempelniveau 
 
B1-1 redelijk gevorderd / intermédiaire 1 jaar   3 à 4 jaar 
B1-2 redelijk gevorderd / intermédiaire 1 jaar 
      

 
 B2 Echte talige zelfstandigheid 
 
B2-1 gevorderd / avancé   1 jaar   5 à 6 jaar 
B2-2 gevorderd / avancé   1 jaar    
B2-3 vergevorderd / très avancé   1 jaar   6 jaar 

 
 

C Vaardig gebruiker 
 
C1-1 zeer vergevorderd / très avancé 1 jaar   > 6 jaar 
C1-2 zeer vergevorderd / très avancé 1 jaar   > 6 jaar 
C1-3 zeer vergevorderd / très avancé 1 jaar   > 6 jaar 
 
 
*) dit is slechts een indicatie voor het instapniveau; een uitgebreide toets geeft  

meer inzicht in uw vaardigheden. 
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LESROOSTER 2020-2021 

ALLIANCE FRANÇAISE DE BOIS-LE-DUC 
https://afpb.nl/denbosch/ 

 
 

Aanvang lessen: Vanaf 21 september 2020 
Locatie:  SSC De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA Rosmalen 

        
    
 

 
 

 
 
 

 
Conversatie (vanaf niveau B2) 
25 lessen van 1,5 uur: € 295,00 
 

 
 

 
dinsdag 

 

 
20.45 – 22.15 uur 

 
 
 
 
N.B.: Bovengenoemde lessen vinden plaats onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Door 
onvoorziene omstandigheden kan het een heel enkele eer voorkomen dat wij genoodzaakt zijn om dag en 
tijdstip van de lessen te wijzigen. 

  
 
 

Algemeen Frans 
25 lessen van 1,5 uur: €275,00 

 

A1.1 maandag 20.45-22.15 uur 
 

 

A1.2 maandag 
 

19.00-20.30 uur 
 

 

A2.1 maandag 
 

19.00-20.30 uur  

A2.2 maandag 
 

20.45-22.15 uur  

B1.1 dinsdag 
 

19.00-20.30 uur 
 

 

B1.2 dinsdag 
 

20.45-22.15 uur 
 

 

B2.1 dinsdag 
 

20.45-22.15 uur  

B2.2 dinsdag 
 

19.00-20.30 uur  

    

https://afpb.nl/denbosch/
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SPECIALE CURSUSSEN FRANS 
 

 
Kindercursus Frans 

 
Wij verzorgen sinds een aantal jaren cursussen Frans op basisscholen, voor 
leerlingen vanaf groep 4. Deze leerlingen kunnen op een leuke en toegankelijke 
manier kennismaken met de basisbeginselen van de Franse taal, op basis van de 
eigen methode van de Alliance Française: ‘Le Petit Tour’ en de methode ‘Salut! Ça 
va?’. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinatrice van deze 
cursus, Ingrid Scholte-Eijkemans, per mail op kindercursus.boisleduc@afpb.nl of 
telefonisch op 06-10780247. 

 
 

Club de littérature 
 
Les réunions du club ont lieu deux fois par mois, de novembre 2020 à avril 2021, 
le jeudi après-midi (l'horaire précis sera communiqué en septembre).  
Les œuvres choisies cette année sont:  
novembre: Candide ou l’optimiste, Voltaire 
décembre: La grande peur dans la montagne, Charles Ferdinand Ramuz 
janvier : Encre sympathique, Patrick Modiano 
février: Les gratitudes, Delphine de Vigan 
mars : Mémoire de fille, Annie Ernaux 
avril : L’Archipel du chien, Philippe Claudel 
réserve: Leurs enfants après eux, Nicolas Mathieu 
 

 

Privé-lessen 
 
Alle genoemde cursussen bestaan uit groepslessen, maar de Alliance Française kan 
ook lessen aan particulieren verzorgen, of bijvoorbeeld aan kleine groepjes bij 
iemand thuis.  
 
 

Intensieve cursus Frans 
 
In januari 2021 bestaat er de mogelijkheid om van start te gaan met intensieve 
cursussen van 12 lessen van 3 uur voor degene die sneller Frans wil leren. 
 
 

Cursussen Frans voor het bedrijfsleven 
 

Speciaal voor bedrijven met Franssprekende zakenrelaties biedt de Alliance 
Française een aantal cursussen aan welke gericht zijn op het zakelijk en sociaal 
gebruik van de Franse taal. 

mailto:kindercursus.boisleduc@afpb.nl
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Voor informatie over de cursussen, kunt u contact opnemen met onze 
cursuscoördinatrice Anneke van der Burg, per mail op cursus.boisleduc@afpb.nl of 
telefonisch op 06-40471597: 

 
 
Café français 
 
De Alliance Française organiseert ook regelmatig avonden waar op een informele 
manier Frans gesproken kan worden.  
 
Normaal gesproken worden deze het gehele jaar door elke derde donderdag van de 
maand gehouden in Café Herman, Hinthamereinde 73, 5211 PM ’s-Hertogenbosch. 
Helaas is dit momenteel niet mogelijk in verband met Corona. Raadpleeg regelmatig 
onze website, zodra er nieuwe informatie is wordt deze daar geplaatst. 
 
 

 
 
Actuele informatie over onze culturele avonden wordt via de nieuwsbrief en 
via de website bekendgemaakt.  
 

 
Lidmaatschap / Carte Nationale 

 
Het lidmaatschap van de Alliance Française geeft toegang tot alle (culturele) 
activiteiten vermeld in het programma van de Alliance Française. Als u een cursus 
volgt bij de Alliance Française, dan bent u automatisch lid. Bij het lidmaatschap 
hoort een zogenaamde ‘Carte Nationale’. Met deze kaart zijn de activiteiten van alle 
andere afdelingen van de Alliance Française doorgaans gratis toegankelijk. U 
ontvangt de ‘Carte Nationale’ na betaling van uw lesgeld.  
 
Het is ook mogelijk om lid te worden van de Alliance Française zonder cursussen te 
volgen. In dat geval kost het lidmaatschap voor één persoon € 30,00 per jaar en € 
50,00 voor een persoon met partner.  
 
Bij activiteiten van de Alliance Française zijn ook niet-leden zoals introducé(e)s en 
andere belangstellenden welkom. Zij betalen een kleine vergoeding. 
 

 
 Buiten onze wil om kunnen er zich veranderingen in de programma’s of 

drukfouten in de brochure voordoen. Hiervoor kunnen wij geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. 

 
 De gegevens over de cursussen en alles wat ermee samenhangt zijn in deze brochure 

zo uitgebreid mogelijk weergegeven. Wie desondanks toch nog informatie mist, kan te 
allen tijde contact opnemen met de cursuscoördinatie. 

 

 Voor alle cursussen van de Alliance Française de Bois-le-Duc geldt dat zij openstaan 
voor deelnemers uit de hele regio. Als in een bepaalde cursusplaats een aangeboden 
cursus onverhoopt niet kan doorgaan, zal de cursuscoördinator doorverwijzen naar een 
van de andere cursusplaatsen. 

mailto:cursus.boisleduc@afpb.nl
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ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
 

Aanmelding en betaling van de cursussen 
 

U meldt zich aan als cursist door het invullen en het opsturen van het 
inschrijfformulier dat u aan het einde van deze brochure aantreft. 
 
Let op: dit geldt ook voor hen die het afgelopen cursusjaar 2019-2020 
cursist zijn geweest. Ook zij dienen zich opnieuw in te schrijven door 
middel van het inschrijfformulier. 
 
De betaling geschiedt enkel via het invullen van de éénmalige bankmachtiging 
onderaan uw inschrijfformulier. Het bedrag wordt medio oktober 2020 van uw 
rekening afgeschreven en bijgeschreven op de rekening van de Alliance Française 
de Bois-le-Duc, NL66INGB0003781250. De inschrijving is pas definitief als de 
betaling is ontvangen. 
 
Soms moet de Alliance Française besluiten een cursus niet door te laten gaan, 
bijvoorbeeld als er zich te weinig deelnemers voor hebben gemeld. In dat geval 
wordt van de eenmalige machtiging geen gebruik gemaakt of wordt het volledige 
bedrag teruggestort. Dit gebeurt ook wanneer een aspirant-cursist niet kan worden 
geplaatst omdat de cursus is volgeboekt, tenzij plaatsing in een andere groep 
gewenst en mogelijk is. Ook kan het zijn dat door te weinig deelnemers de Alliance 
Française besluit tot een aangepast aantal lessen en/of een prijswijziging. U wordt 
hierover vóór aanvang van de cursus geïnformeerd. 
 

 
 Een cursus vindt alleen plaats bij voldoende deelnemers. 
 Zonder het volledig invullen van de eenmalige machtiging vindt er geen 

inschrijving plaats.  
 De kosten van de te gebruiken boeken zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen. 
 Cursisten verbinden zich voor de gehele cursus. Restitutie van cursusgeld is niet 

mogelijk. 
 Wanneer uw cursus aan u bevestigd is, bent u bij annulering 50 euro 

annuleringskosten verschuldigd. Na aanvang van de cursussen zijn wij op geen 
enkele wijze tot restitutie van het cursusgeld verplicht. 

 Tijdens de schoolvakanties worden doorgaans geen lessen gegeven. 
 Bij ziekte van een docent wordt voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is, 

krijgt de cursist telefonisch, per app of per mail bericht dat de les niet kan 
doorgaan. De uitgevallen les wordt later ingehaald. 

 De cursuscoördinator behoudt zich, bij gebleken noodzaak, het recht voor om 
wijzigingen aan te brengen t.a.v. het lesrooster, de docenten en/of locaties. 

 U wordt verzocht adreswijzigingen zo spoedig mogelijk te melden aan de 
cursusadministratie.  

 De Alliance Française is niet aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke 
eigendommen. 

 De Alliance Française de Bois-le-Duc is ingeschreven bij de Kamer van   
Koophandel onder nummer 41080406. 
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DAGELIJKS BESTUUR VAN DE ALLIANCE FRANÇAISE DE BOIS-LE-DUC 

 
 

Voorzitter/secretaris 
 
Ingrid Scholte-Eijkemans 
Tel: 06 10 78 02 47 
pres.boisleduc@afpb.nl 
secr.boisleduc@afpb.nl 
 
 
 

Penningmeester / Cursusadministratie 
 
René Mulders 
Tel: 06 22 57 04 89 
tres.boisleduc@afpb.nl 
cursusadmin.boisleduc@afpb.nl 
 
 

 
 

Cursuscoördinatie 
Voor inhoudelijke informatie over cursussen, lesmateriaal, examens: 
 
Anneke van der Burg 
Tel: 06-40471597 
cursus.boisleduc@afpb.nl 
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