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InLEIdInG
 
Beste cursist, Beste collega-docent,
Heb je weinig tot geen kennis van de Franse taal,  Zoek je een communicatieve lesmethode
hooguit een paar jaar van de middelbare school? voor je cursisten die vooral gericht is op
Heb je Frans nodig voor je werk, voor het contact  mondelinge taalvaardigheid?
met je Franstalige zakenpartners? Wil je een boek voor Nederlandstaligen waarin
Wil je vooral Frans leren praten, zonder al te  specifiek aandacht besteed wordt aan wat
veel grammaticale regels? moeilijk of verwarrend is voor hen?
Zoek je een training die je ook als zelfstudie  Zoek je een methode die ook aandacht schenkt
kan doen? aan de voor Nederlandstaligen moeilijke 
  uitspraak?
  Wil je een boek dat cultuurverschillen belicht?
 

Dan is dit boek zeer geschikt voor jou! 

Zakelijk Frans is ontstaan vanuit een lange praktijkervaring. Cursisten vertellen me vaak dat ze op school 
veel grammaticale regels geleerd hebben, maar niet echt hebben leren praten. 
Vanuit dit belangrijke gegeven is het boek ontworpen. Het is een communicatieve en interactieve 
lesmethode zakelijk Frans voor Nederlandstaligen, die leidt naar niveau A2 van het Europees 
Referentiekader. Deze taaltraining is geschikt voor zelfstudie, maar kan ook in groepsverband worden 
doorlopen. 

Het belangrijkste doel van een taal is communicatie. Met behulp van Zakelijk Frans leer je vooral 
mondeling en in mindere mate schriftelijk te communiceren in zakelijke omstandigheden.
Je leert het Frans gebruiken als instrument om bijvoorbeeld informatie te vragen en te geven, te vertellen 
over je werk en je bedrijf, je producten en diensten toe te lichten op een beurs, je mening te geven, je te 
redden op reis, en natuurlijk om te bellen en te mailen. Daarvoor krijg je de benodigde (lexicale en 
grammaticale) bagage. 

Omdat een uitgebreide woordenschat belangrijker is voor je communicatie dan beheersing van 
grammaticale regels, ligt de nadruk op het vocabulaire en het kunnen gebruiken van sleutelzinnen. 
Grammatica wordt enkel aangboden als het in het belang is van de communicatie.

Opbouw van de training
In dit boek gaan we uit van het leermodel waarbij je eerst naar realistische dialogen luistert en  
daarna oefeningen maakt. Deze oefeningen gaan van receptief (begrijpen) naar productief (praten).  
Om gesprekken te begrijpen, hoef je niet elk woord te kennen: het gaat om de boodschap. De oefeningen 
helpen je om in eerste instantie de algemene boodschap te begrijpen en daarna om meer specifieke details 
te onderscheiden. Om te leren praten zijn de oefeningen eerst gesloten (je zegt ze na), en daarna praat je 
zelf in een gelijkaardige situatie. 

Zakelijk Frans bestaat uit acht hoofdstukken met elk een hoofdthema. De hoofdstukken bestaan uit drie 
onderdelen die elk een subthema behandelen. 
 
Elk van deze drie onderdelen begint met het beluisteren van één of meerdere dialogen. Daarna volgen 
opdrachten waarbij je de dialogen steeds meer in detail leert begrijpen. Vervolgens krijg je sleutelzinnen 
en grammatica aangeboden en oefen je deze, zowel mondeling als schriftelijk. 
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Dan ben je klaar om zelf mondeling te oefenen in soortgelijke situaties door middel van rollenspellen. 
Sommige opdrachten kun je alleen doen, andere zijn meer geschikt om in tweetallen te oefenen.  
Deze laatste kun je natuurlijk ook alleen doen, dan kies je één van de rollen. 

Het onderdeel ‘Phonétique’ aan het eind van elk hoofdstuk helpt je om je uitspraak te verbeteren.  
Het gaat om de klanken waar Nederlandstaligen vaak moeite mee hebben. 

In ‘Néerlandais attention’ besteden we aandacht aan fouten die Nederlandstaligen dikwijls maken.  
Vaak gaat het om `valse vrienden’: woorden en uitdrukkingen die goed Frans lijken, maar niet bestaan  
of iets heel anders betekenen dan je misschien denkt. 

In ‘Culture’ belichten we aan het eind van het hoofdstuk een cultuurverschil tussen Nederland enerzijds 
en Frankrijk en soms België anderzijds. 

Over de instructies en de aanspreekvorm
Om je te helpen is de grammaticale uitleg van de eerste hoofdstukken in het Nederlands. De instructies  
bij de opdrachten zijn tweetalig bij de eerste hoofdstukken. Maar in de volgende hoofdstukken wordt 
steeds minder Nederlands gebruikt. Als het goed is, ken je de instructies dan al genoeg en je leert 
natuurlijk steeds meer Frans ! 

Wellicht zal het je ook opvallen dat we in het boek de ‘vous’-vorm (‘u’ in het Nederlands) gebruiken, waar 
Nederlanders vaker de ‘je’-vorm gebruiken. Dat is omdat in Frankrijk zakelijke communicatie doorgaans 
veel formeler is dan in Nederland. Hierover kun je meer lezen aan het einde van het eerste hoofdstuk . 

Ik hoop dat dit boek je helpt om makkelijk en efficiënt te communiceren met je Franstalige zakenpartner. 

Bonne chance!
Caroline Verstraeten

Dankwoord
Dit boek zou er nooit gekomen zijn zonder een aantal personen die door het meelezen of het lenen van  
hun stem een grote bijdrage geleverd hebben. Mijn dank gaat uit naar Virginie Boulanger, Anne Lacombe, 
Jan van Mook, Eric Ooms, Peter van Ruiten, Pascal Baron en Jérôme Paul. 

Mijn redacteur Roeland Dol en mijn vriend Jan van der Lubbe zijn door hun inzet en aanmoediging een 
grote steun voor mij geweest. 

Symbolen
Bij de oefeningen staan symbolen zodat je duidelijk weet om wat voor opdracht het gaat:
 

 
 luisteroefening

 
noTE  lexicale of grammaticale uitleg
 

  spreekoefening, individueel
 

 spreekoefening, rollenspel in tweetallen 
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Downloads bij dit boek
Bij dit boek hoort extra materiaal dat je gratis kunt downloaden van www.prisma.nl:
- Geluidsopnamen: bij het boek zijn drie uur aan geluidsopnamen beschikbaar.
- Transcriptions: een pdf met de uitgeschreven luisterteksten.
- Corrigés: een pdf met de antwoorden bij de schriftelijke opdrachten.

Tips
-  Prisma biedt uitstekende woordenboeken, ook als online abonnement en als offline app, waarmee je 

snel de vertaling vindt van woorden die je niet kent. Zie www.prisma.nl.
-  Wil je graag een uitgebreider grammaticaal overzicht, dan heeft Prisma een basisgrammatica  

Frans - met oefenmateriaal - en een uitgebreide grammatica Frans. Zie www.prisma.nl.
- Heb je vragen over deze training, mail dan naar info@prisma.nl 
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ChAPITRE 1

ChAPITRE 1:  FAIRE ConnAIssAnCE -
KEnnIsmAKEn
In dit hoofdstuk behandelen we:

A. Prélude - Vooraf
- Chercher ou vouloir quelque chose.
Iets zoeken of graag willen.
- Demander où se trouve quelque chose / quelqu’un.
Vragen waar iets / iemand zich bevindt.

- Prononciation et accentuation.
Uitspraak en klemtoon.
- Les articles définis (le, la, les) et indéfinis (un, une, des).
Bepaalde en onbepaalde lidwoorden.

B.  Se présenter - Zich voorstellen
-  Demander et donner des informations personnelles: nom, nationalité, langues, âge, adresse,  

numéro de téléphone, adresse mail.
Persoonsgegevens vragen en geven: Naam, nationaliteit, talenkennis, leeftijd, adres, telefoonnummer, 
e-mail.

-  Poser des questions.
Vragen stellen.
-  Epeler
Spellen
-  Nombres 1-20
Getallen 1-20
-  Formes verbales: être, avoir, parler.
Werkwoorden être, avoir, parler.

C.  Bonjour! Au revoir! - Hallo! Tot ziens!
-  Saluer quelqu’un, se présenter, présenter quelqu’un.
Iemand begroeten, zich voorstellen, iemand voorstellen.
-  Dire au revoir.
Afscheid nemen.

-  Les prépositions: à, dans, comme, par.
De voorzetsels à, dans, comme, par.
-  Nombres > 20.
Getallen > 20.

Phonétique - Uitspraak

Néerlandais attention! - Nederlanders, pas op!

Culture - Cultuur
Vous / tu.
U / jij. 
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A.  Prélude 
U weet meer dan u denkt! Wanneer u goed luistert, herkent u soms woorden uit het Nederlands of  
het Engels, meestal met een iets andere uitspraak. Uit de context begrijpt u vaak waarover het gaat.

1.  Ecoutez.  
  
1A1

Chaque phrase correspond à une photo. Combinez les deux.
Luister. Elke zin komt overeen met een foto. Combineer deze. Zet het nummer van de zin onder de foto  
zoals bij het voorbeeld.

a. ____________________ b. ____________________ c. ____________________

d. 1 e. ____________________ f. ____________________

g. ____________________ h. ____________________ i. ____________________

j. ____________________ k. ____________________
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2.  Ecoutez et complétez les phrases.  
  

1A1
Luister nog een keer en maak de zinnen volledig. Kies een zinsdeel uit de rechterkolom zoals bij  
het voorbeeld.

1.  Je cherche e a.  un hôtel confortable. 

2.  Je voudrais ____________ b.  le directeur.

3.  Où sont ____________ c.  trois euros.

4.  Vous avez ____________ d.  la station de métro Opéra.

5.  Je voudrais ____________ e.  un taxi.

6.  Vous avez ____________ f.  les toilettes?

7.  Je voudrais ____________ g.  à dix kilomètres d’Orléans.

8.  Où est ____________ h.  un sandwich au jambon.

9.  Je cherche ____________ i.  un thé.

10. Ça fait ____________ j.  une enveloppe?

11. C’est ____________ k.  un passeport?

 
3.  Ecoutez encore une fois et répétez.  

  
1A1  

Luister nog een keer en herhaal de zinnen.

4.  L’accentuation. Ecoutez et soulignez.  
  

1A2
Luister en onderstreep de lettergreep waarop de klemtoon valt, zoals bij het voorbeeld. Meestal verschilt  
dit van het Nederlands.

1.  Un taxi
2.  Les toilettes
3.  Le passeport
4.  Un hôtel confortable
5.  Une enveloppe
6.  Un sandwich au jambon
7.  Le métro
8.  L’euro
9.  Un kilomètre
10. La radio

Op welke lettergreep valt de klemtoon in principe in het Frans? Wanneer niet?

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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5A. La prononciation. Ecoutez et complétez le schéma.  
  

1A3
Luister naar de uitspraak en vul het schema in.

1.  Je voudrais un thé. ou wordt in het Frans uitgesproken als ____________

 Vous avez le document? in het Nederlands.

 Où est la photo? 

2.  Je cherche l’agenda. De e op het eind van een woord wordt

 Une enveloppe, une lampe. (meestal) ____________ uitgesproken.

3.  Les toilettes, quatre euros. De s op het eind van een woord wordt

  (meestal) ____________ uitgesproken.

4.  Vous avez un téléphone portable? De s op het eind van een woord wordt (meestal)

 Trois euros. uitgesproken als een ____________ wanneer het  

  volgende woord begint met een ____________

5.  Un hôtel, un hectare. De h wordt ____________ uitgesproken.

6.  Le passeport, De t op het eind van een woord wordt (meestal)

le restaurant, un ticket de métro. ____________ uitgesproken.

7.  Le métro é wordt uitgesproken als ____________

  Un kilomètre è wordt uitgesproken als ____________

  Ça fait un euro.  ç wordt uitgesproken als ____________

 
5B. Ecoutez encore une fois et répétez.  

  
1A3  

6.  Grammaire. Les articles définis et indéfinis. Complétez le schéma.
Bepaalde lidwoorden (de, het) en onbepaalde lidwoorden (een). Vul het schema in en voeg zelf  
voorbeelden toe.

  Articles indéfinis Articles définis
  Onbepaalde lidwoorden Bepaalde lidwoorden

masculin Un document Le document

mannelijk Un passeport Le passeport

 ____________ contrat ____________ contrat

 ____________ téléphone ____________ téléphone

 ____________ agenda L’agenda

 ____________ euro ____________ euro

  ____________ hôtel L’hôtel

  ____________________ ____________________
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féminin Une photo La photo

vrouwelijk ____________ station de métro ____________ station de métro

 ____________ lampe ____________ lampe

 ____________ caméra ____________ caméra

 ____________ enveloppe L’ enveloppe

 ____________ adresse ____________ adresse

  ____________________ ____________________

pluriel Des contrats Les contrats

meervoud ____________ restaurants ____________ restaurants

 ____________ euros ____________ euros

 ____________ portefeuilles ____________ portefeuilles

 ____________ adresses ____________ adresses

 ____________ sandwichs ____________ sandwichs

 ____________ vacances ____________ vacances

  ____________________ ____________________

noTE
 
De vorm van het lidwoord hangt af van het geslacht (mannelijk/vrouwelijk) en het getal (enkelvoud/
meervoud) van het zelfstandig naamwoord. Er zijn weinig regels om het geslacht van het zelfstandig 
naamwoord te bepalen: u leert het vooral in de praktijk en door het woord op te zoeken in een 
woordenboek. Een zelfstandig naamwoord krijgt in het meervoud meestal een s op het eind.

Le/la worden l’ voor een zelfstandig naamwoord dat begint met een klinker of een stomme h.

7.  Complétez le schéma.
U zoekt iets, u wil iets graag hebben of wil weten waar iets of iemand zich bevindt. Vul het schema in 
met een ander voorbeeld.

Je cherche le directeur.

Ik zoek ____________________

Je voudrais un thé.

Ik wil graag ____________________

Où est le portefeuille?

Waar is ____________________ ?

Où sont les toilettes?

Waar zijn ____________________ ?

Vous avez l’adresse?

Heeft u ____________________ ?

ChAPITRE 1
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8.  Parlez. Faites des phrases.  
U zoekt iets, u wilt iets graag hebben of u wilt weten waar iets of iemand zich bevindt.
Bedenk een vraag of een zin die betrekking heeft op de foto’s hieronder.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

9.  Parlez. Pratiquez à deux.  
U bekijkt de foto’s van oefening 1, p. 14. Cursist A stelt een vraag of maakt een zin met betrekking tot drie 
van de foto’s, cursist B wijst de betreffende foto’s aan. Daarna wisselt u van rol.
Exemple:
Personne A: Où est la station de métro?
Personne B: G.
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B.  Se présenter
1.  Ecoutez. Une conférence internationale.  

  
1B1

Les participants à une conférence internationale se présentent. Combinez leur nom et le pays qu’ils 
représentent.
De deelnemers aan een internationale conferentie stellen zich voor. Combineer hun naam met het land 
dat ze vertegenwoordigen zoals bij het voorbeeld.

1.  Vincent Goulois c a.  la Suisse

2.  Wilma Walsteijn ____________ b.  le Canada

3.  Peter Pauwels ____________ c.  la France

4.  Eveline Widmer ____________ d.  le Maroc

5.  Paul Rodgers ____________ e.  les Pays-Bas

6.  Jamilla Benjabi ____________ f.  la Belgique
 
2. Ecoutez encore une fois.  

  
1B1

Quelles langues les participants parlent bien? Cochez-les.
Kruis de talen aan die de deelnemers goed spreken.

1.  Vincent Goulois O français O anglais O italien O espagnol
2.  Wilma Walsteijn O néerlandais O anglais O français O allemand
3.  Peter Pauwels O néerlandais O anglais O russe O français
4.  Eveline Widmer O italien O allemand O anglais O français
5.  Paul Rodgers O français O anglais O espagnol O chinois
6.  Jamilla Benjabi O français O allemand O arabe O anglais

3.  Complétez le schéma.
Vul het schema verder in.

 Pays Nationalité  Langue

 (le/la/l’/les)    (le, l’)

1. La France français française français

2. Les Pays-Bas néerlandais _____________________ _____________________

3. L’Allemagne allemand _____________________ _____________________

4.  La Belgique _____________________ belge néerlandais

    français

5. La Suisse _____________________ suisse français

    _____________________

    italien

6.  L’Angleterre anglais _____________________ _____________________

7. L’Italie _____________________ italienne _____________________
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