Basisgebruiker
Zelfstandig
gebruiker

Per jaar zijn er twee periodes waarin de DELF-junior
examens worden afgelegd, in maart en in juni.
Elke examenperiode bestaat uit twee dagen, een
dag voor het schriftelijk examen en een dag voor
het mondeling examen.

Delf junior
Institut français des Pays-Bas
Vijzelgracht 2A
1017 HR Amsterdam

De leerling kiest van tevoren, met behulp van zijn
of haar leraar, het niveau waarop hij of zij aan het
examen deelneemt.

Tel : 020 5319534 of 020 5319550
Email : delfjunior@institutfrancais.nl
Website : www.institutfrancais.nl

schriftelijk
examen

mondeling
examen

A1

1 uur en 20 minuten

5 tot 7 minuten

A2

1 uur en 35 minuten

6 tot 8 minuten

B1

1 uur en 45 minuten

15 minuten

B2

2 uur en 30 minuten

20 minuten

PAYS-BAS ▪ MAISON DESCARTES

Elke school die deel uitmaakt van
het DELF junior netwerk beschikt
over een DELF junior coördinator.
Inschrijvingen voor de examensessies verlopen via de DELF junior
coördinator van de school.

DELF junior

Voor een internationaal erkend diploma

De eerste dag van de examenperiode vindt het
schriftelijk examen plaats op de school van de leerling.
Dit examen bestaat uit:

“Ik wil na mijn
eindexamen
een tijdje
werken in een
Franstalig land.”

• luistervaardigheid
• leesvaardigheid
• schrijfvaardigheid
De tweede dag van de examenperiode wordt de
spreekvaardigheid getest tijdens het mondeling
examen. Dit vindt plaats in verschillende examencentra
verspreid door het land. Uiterlijk twee weken voor het
examen zal elke leerling een oproep ontvangen met
het tijdstip en de locatie van het examen.

PAYS-BAS ▪ MAISON DESCARTES

PAYS-BAS ▪ MAISON DESCARTES

Leerlingen van een
school die lid is van
het DELF junior
netwerk kunnen
deelnemen aan het
DELF junior examen
en zo hun Franse
taalkennis overal ter
wereld aantonen.

Het DELF (Diplôme d’études en langue
française) is een officieel diploma van het
Franse Ministerie van Onderwijs, dat
onbeperkt geldig is en internationaal
erkend. Het DELF bestaat uit vier niveaus,
die overeenkomen met de eerste vier
niveaus van het Europees Referentiekader
van de Raad van Europa, A1, A2, B1 en B2.

“Op vakantie in Frankrijk
begin ik nu veel
makkelijker een gesprek.”

“Dit diploma
staat goed op
mijn CV.”

PAYS-BAS ▪ MAISON DESCARTES

Elk jaar nemen meer dan
300.000 kandidaten
in 165 verschillende landen

vrijstelling voor de taaltoets bij inschrijving aan
een Franse universiteit

deel aan de DELFen DALF-examens

Het DELF junior is speciaal bedoeld voor
leerlingen uit het voortgezet onderwijs.
De niveaus komen volledig overeen met
die van het reguliere DELF, maar de
inhoud van de examens is afgestemd
op de interesses van de leerlingen. Op
het diploma staat het behaalde niveau,
zonder vermelding dat het om de juniorversie gaat.

DELF junior,
voor

Leerlingen die slagen voor het DELFexamen op B2-niveau, krijgen vrijstelling
voor de taaltoets die meestal verplicht is
bij toelating tot een Franse universiteit.
Ook zijn de DELF-examens een goede
voorbereiding op de DALF-examens.
Onder de DALF-examens vallen de
twee hoogste niveaus van het Europees
Referentiekader, C1 en C2.

“Met het DELF
junior wordt Frans
leuk!”

thema’s die zijn
afgestemd op de
interesses van de
leerlingen
een internationaal
erkend
diploma

aantoonbaar
bewijs van het
taalniveau op
basis van het
Europees
Referentiekader

