
DELF Junior 

Waarom Delf Junior? 

In 2005 is het Europees Platform in samenwerking met een tiental scholen gestart met een 

project Versterkt Frans. Vanaf het begin is onze school hierbij betrokken geweest. Aanleiding 

tot het project vormde de aanbeveling van de Europese Commissie om alle leerlingen de 

gelegenheid te bieden ten minste twee Europese talen te leren. Beheersing van meerdere 

talen draagt immers bij aan kennis van andere Europese culturen en maakt dieper onderling 

begrip mogelijk. 

Er zijn voldoende redenen als tweede of derde taal te kiezen voor Frans. Frans is een 

buurtaal, Frankrijk is jaarlijks voor drie miljoen Nederlanders een geliefd vakantieland, onze 

economische betrekkingen met Franstalige landen zijn groot - één derde van onze export 

gaat naar deze landen - , maar laten ook mogelijkheden tot groei zien, het aantal Frans 

sprekenden in de wereld groeit gestaag en sinds het aantreden van Emmanuel Macron als 

president wint de rol van Frankrijk binnen de Europese Unie aan belang. 

Een van de doelstellingen van bovengenoemd project was leerlingen de gelegenheid te 

bieden om deel te nemen aan examens die leiden tot een Diplôme d'Etudes en Langue 

Française (DELF Junior). Deze examens kennen vier niveaus, zij worden ontwikkeld door 

het Centre International d'Etudes Pédagogiques (CIEP) te Sèvres (FR) en wereldwijd 

afgenomen door gecertificeerde examinatoren. Een DELF garandeert dan ook dat de 

kandidaat een internationaal erkend beheersingsniveau van het Frans heeft bereikt. 

Wat houdt DELF Junior precies in? 

DELF Junior kent de volgende vier niveaus: 

A1 en A2: basisgebruiker (A1: "introductif"; A2; "intermédiaire") 

B1 en B2: onafhankelijk gebruiker (B1: "niveau seuil"; B2: "avancé") 

 

Deze niveaus liggen inmiddels ook ten grondslag aan de leergangen moderne vreemde talen 

die we in Nederland gebruiken. Leerlingen blijken aan het einde van het derde leerjaar het 

niveau A2 ruim te beheersen. Gemotiveerde leerlingen uit 5H en 5V bereiken zeker het 

niveau B1 en goede leerlingen uit 6V zijn in staat het niveau B2 te halen. Een DELF B2 

maakt het mogelijk om aan een Franse universiteit te gaan studeren - bijvoorbeeld in het 

kader van een uitwisselingsprogramma - zonder vooraf een taaltoets af te leggen.  

Sinds 2006 zijn ruim 250 leerlingen van onze school met succes opgegaan voor een DELF 

A2, B1 of B2. Het maatschappelijk nut van een A1 achten wij te gering om leerlingen aan te 

moedigen hieraan deel te nemen. 

Hoe gaat het in zijn werk? 

Onze lessen Frans bereiden voldoende voor op de examens. Wel moeten de leerlingen nog 

vertrouwd raken met de wijze van examineren. De examens zijn geheel in het Frans en de 

leerlingen mogen geen hulpmiddelen zoals woordenboeken gebruiken. 

Alle examens beslaan de vier vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken. De 

eerste drie onderdelen worden afgenomen in één sessie op de eigen school, op een 



woensdag in juni. Korte tijd later vindt op een zaterdag het mondelinge examen plaats op 

een nader te bepalen locatie. 

Om geïnteresseerde leerlingen te laten kennismaken met DELF en hen hierop voor te 

bereiden krijgen zij na een introductie tijdens de lessen Frans een korte reeks extra lessen 

met examentraining. Aansluitend kunnen zij zich inschrijven voor deelname.  

Deelname en kosten 

Deelname aan DELF is vrijwillig. Na de oriëntatielessen schrijven leerlingen zich definitief in. 

Hierna is het niet meer mogelijk om zich terug te trekken. 

De kosten bedragen: 

A2: € 85,- 

B1: € 115,- 

B2: € 130,- 

 

Samenwerking met het Institut Français 

 

De organisatie van de examens is overgegaan van het Europees Platform naar het Institut 

Français, onderdeel van de Franse Ambassade. Wij hebben nauwe banden met het Institut 

Français. Twee van onze docenten zijn opgeleid tot examinateur/correcteur en volgen de 

ontwikkelingen binnen DELF op de voet. 


