
Vooruit! – En avant! 
De vijf eerste stappen naar het echt Frans leren… 
 

1/ mijn lijst van mijlpalen: 
Maak een mooie lijst van jouw specifieke ‘Mijlpalen’ en hang deze aan de 
keukenmuur. ‘Mijlpalen’ zijn situaties in de toekomst (= wanneer je vlot 
Frans gaat spreken) waarna je tegen jezelf zal zeggen: ‘Dat kan ik dus: 
chapeau aan mezelf!’ Als je voelt dat je motivatie in een dip komt, ga je je 
lijst opnieuw lezen en weet je weer waarom je het doet. Bijvoorbeeld: je 
komt in een Franse boekwinkel en kan niet alleen alle boektitels begrijpen, 
maar ook een goed gesprek voeren met die belezen en charmante boekenkenner achter de kassa. Chouette!* 
 

2/ mijn waaierzon aan mogelijkheden: 
Teken een zon met vele stralen. In de zon schrijf je: ‘mon français’. Langs elke straal noem je een andere manier om 
met Frans bezig te zijn: kort of lang, binnen en buiten, alleen of samen, intens of luchtig… Bijvoorbeeld: (‘Tintin’) 
stereo lezen, een geliefde Franse film kijken met ondertiteling ‘pour sourds et malentendants’, je boodschappenlijst 
in het Frans schrijven, met een leuke Fransman of medefrancofiel iets (in het) Frans gaan doen, een recept in het 
Frans overschrijven en uitproberen… enz. Maak het specifiek en persoonlijk. Geniet van al die diverse 
mogelijkheden: het gaat om vaak iets Frans te doen zodat je duidelijk maakt aan je onderbewustzijn dat Frans 
belangrijk voor jou is. Dan gaat het voor jou werken en het Frans als het ware uit je omgeving opzuigen. 
 

3/ mijn Franse hoek (mon coin français): 
Als je in je leven plaats wil maken voor het Frans, dan moet je er ook in je huis ruimte voor maken. Creëer dus jouw 
Frans hoekje: een tafel en een stoel, muziek en mooie boeken, voor mijn part een fles wijn, kortom een plek waar je 
met plezier even gaat zitten om zonder een la open te moeten trekken iets aan je Frans te doen: een pagina lezen, 
een stuk tekst overschrijven, iets in je Franse dagboek noteren, je ASSIMIL-lesje doen, of wat dan ook dat past bij het 
moment en dat zo je Franse brein aanzet. Zorg dat al je materiaal prettig voelt en het je zin geeft om verder te gaan. 
 

4/ mijn Franse route langs mijn routinebezigheden: 
Hoe vaker je iets aan Frans doet, hoe dynamischer je Franse brein wordt. Neem goed je 
dagelijkse routine onder de loep en bedenk systeempjes om zo vaak mogelijk iets aan je Frans te 
doen. Het kan een Frans gezegde bij het ontbijt zijn, je favoriete chansons bij de afwas, een 
Franse scheurkalender in de wc, enz. Niet dat je elke dag alles moet doen, maar die gelegenheid 
schep je voor jezelf. Wees een tuimelaar: flexibel maar resoluut. Vandaag niet? Morgen wel. 
 

5/ Spreek, zing, lees, vertel van alles aan je kat of je kamerplant, maar wel hardop en in het Frans! 
Frankrijk is vol Nederlanders die alles weten over de Franse grammatica, en geen Frans (durven te) spreken. Kennis 
is niet genoeg: een taal moet uitgesproken worden! Je Franse oor moet je Franse stem horen. Dus: hoe veel of hoe 
weinig je al in het Frans kan zeggen, zeg het. Verzin voor jezelf gesprekpartners. Wacht niet op het perfecte moment 
met de perfecte Fransman om te beginnen met praten! Doe gek en lach erom.  
 

- Kies vandaag nog de dag om echt van start te gaan. 
- Beoefen de discipline van de tuinman, niet die van de militair. 
- Wees aardig en geduldig met jezelf, maar wel doelgericht! 
 

En ook het volgende: bij het leren van een taal, zijn er dingen die je moet snappen, en dingen die je moet 
accepteren. Een taal leren is vrolijk in haar (on)logica binnenstappen, en je erin nestelen totdat het naturlijk voelt. 
 

Hulpbronnen: 
- ASSIMIL: http://www.idiomas.be/cursus/assimil/frans  
- Om Franse boeken of films te bestellen: www.fnac.com  
- Le journal en français facile de RFI: https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/journal-en-

francais-facile 
- Een mooie keus aan Franse Chansonteksten met vertaling: www.talenvoortalent.nl/chansonspourmesamis.pdf   
- Een schat aan advies en leuke sites: www.talenvoortalent.nl/entre-nous  
- een prima vertaalmachine als sparringpartner: www.deepl.com  
 

Begeleiding van Sylvain? Kijk op www.talenvoortalent.nl/onlinegesprekken  
Sylvain Lelarge – www.talenvoortalent.nl – 00 31 (0)6 127 06 313   * Chouette ! = Leuk ! 

 

 


