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Al meer dan 65 jaar 
dé specialist in Franse taal 
en cultuur in jouw regio! 

https://www.alliance-francaise.nl/gouda/. 


Taalcursussen – Cours de français
Wil je graag Frans leren? Bijvoorbeeld 
omdat je het nodig hebt voor je werk, 
je een tweede huis hebt in Frankrijk, 
je je beter wilt kunnen redden tijdens 
de vakantie of gewoon, omdat je het 
leuk vindt? Dan ben je bij ons ‘à la 
bonne adresse’!

De Alliance Française Gouda biedt 
een ruime keuze uit verschillende 
taalcursussen voor zowel particulieren 
als bedrijven. Zo zijn er cursussen 
waarin de nadruk vooral ligt op het 
leren van de grammatica, terwijl in 
andere cursussen het converseren 
meer centraal staat. Uiteraard is een 
combinatie van beiden ook mogelijk. 
En dat alles tegen een zeer voordelig 
tarief!

We vinden het belangrijk dat je naast 
het leren van de taal ook kennismaakt 
met de Franse cultuur. Daarom wordt 
in iedere leergang aandacht besteed 
aan ‘het Franse leven’. We werken 
uitsluitend met Franstalige, 
gecertificeerde docenten, die je daar 
enthousiast over kunnen vertellen. 
Aarzel dus niet en schrijf je snel in 
voor één van onze cursussen. Kijk 
voor het volledige aanbod, het 
lesrooster en de cursusprijzen op 
onze website.

www.alliance-francaise.nl/gouda
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Gratis niveautest – Test de niveau gratuit
Wil je graag een cursus Frans gaan volgen, maar heb je geen idee welk niveau je 
hebt? Wij bieden een gratis instaptoets aan. De test bestaat uit diverse vragen 
waarmee we jouw niveau bepalen. Je kunt de test zelf thuis maken - zie hiervoor 
onze website - of tijdens de jaarlijkse inschrijfavond in september, aan het begin 
van het nieuwe cursusjaar. Doe je dat laatste, dan is er ook een mondelinge toets. 

Culturele activiteiten – Activités culturelles
Naast taalcursussen organiseert 
de Alliance Française Gouda 
ook allerlei culturele activiteiten 
die te maken hebben met 
Frankrijk. Ieder jaar stellen we 
een gevarieerd programma 
samen, bestaand uit onder meer 
muziekavonden, proeverijen, 
lezingen, films, dagtrips en 
natuurlijk een driedaagse reis 
naar een prachtige bestemming 
in Frankrijk. Een actueel 
overzicht van alle culturele 
activiteiten vind je op onze 
website.

Carte Nationale
Als cursist - of lid - van de Alliance Française Gouda ontvang je automatisch 
onze nieuwsbrief vol interessante artikelen en de ‘Carte Nationale‘, waarmee je 
korting krijgt op alle culturele activiteiten. Niet alleen in Gouda, maar bij alle 
Alliance-vestigingen in Nederland en het buitenland. En de Carte Nationale 
biedt nog meer voordelen. Kijk voor een uitgebreid overzicht op onze website!
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De Alliance Française Gouda is onderdeel van de Fédération 
des Alliances Françaises aux Pays-Bas, bestaand uit 

34 Alliance-vestigingen in heel Nederland. De Fédération 
heeft nauw contact met onder andere de Franse Ambassade, 
het Institut Français en de Fondation Alliance Française in 
Parijs op het gebied van didactiek, cultuur en bijscholing.

Contact: +31 (0)6 – 24109013 - gouda@afpb.nl
KVK-nummer: 41172763 - www.alliance-francaise.nl/gouda

Bank: NL17INGB0003805800  
t.n.v. de Stichting Alliance Française Gouda

Toch nog een vraag? 
Neem contact op met  

Valérie Charbey, cursuscoördinator  
Tel.: +31 (0)6 – 24109013

E-mail: gouda@afpb.nl

Algemene informatie –  
Informations générales
Duur cursusjaar September t/m april

Lesdagen Maandag, dinsdag of woensdag

Jaarlijkse inschrijfavond inclusief 
niveautest

Eerste week september

Start traditionele grammatica- en 
conversatiecursussen

Derde week september (24 lessen)

Start korte cursussen, waaronder:
- Rencontre autour d’un livre
- Frans voor op vakantie
- Frans voor kinderen

Tweede week februari  
(6 tot 10 lessen)

Start overige cursussen, waaronder:
- Zakelijk Frans
-  Voorbereiding op examens  

DELF/DALF
- Privélessen
- Bijles en studiebegeleiding

In overleg

Cursuslocaties Standaard in Gouda, bij voldoende 
deelnemers ook in Alphen a/d Rijn, 
Reeuwijk of Capelle a/d IJssel
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