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Bij welke studies en beroepen 
heb je Frans nodig?

Francophonie

Frans wordt in meer dan 40 landen in de wereld gesproken

Frans in de wereld

∙ Frans is naast Engels de enige taal die 
op alle continenten gesproken wordt

∙ Engels en Frans zijn de hoofdtalen van 
de Benelux, de Europese Unie, de 
Verenigde Naties (VN) en de NAV0

Leden van de Francophonie:
∙ Albanie ∙ Andorre ∙ Arménie ∙ Belgique ∙ Bénin ∙ Bulgarie ∙ Burkina Faso ∙ Burundi ∙ Cabo
Verde ∙ Cambodge ∙ Cameroun ∙ Canada ∙ Canada/Nouveau-Brunswick ∙ Canada/Québec ∙ 
Centrafrique ∙ Comores ∙ Congo ∙ Congo (RD) ∙ Côte d’Ivoire ∙ Djibouti ∙ Dominique ∙ Égypte
∙ ERY de Macédoine ∙ France ∙ Gabon ∙ Grèce ∙ Guinée ∙ Guinée-Bissau ∙ Guinée équatoriale 
∙ Haïti ∙ Laos ∙ Liban ∙ Luxembourg ∙ Madagascar ∙ Mali ∙ Maroc ∙ Maurice ∙ Mauritanie ∙ 
Moldavie ∙ Monaco ∙ Niger ∙ Roumanie ∙ Rwanda ∙ Sainte-Lucie ∙ Sao Tomé-et-Principe ∙ 
Sénégal ∙ Seychelles ∙ Suisse ∙ Tchad ∙ Togo ∙ Tunisie ∙ Vanuatu ∙ Vietnam ∙ Wallonie-
Bruxelles (Fédération)

Frankrijk vakantieland

∙ Frankrijk is het populairste 
vakantieland onder Nederlanders

∙ Frankrijk is daarnaast het meest 
toeristische land ter wereld

∙ Frans is een belangrijke taal  
in toerisme, recreatie en 
vrijetijdsmanagement

∙ Nederland verwelkomt steeds 
meer Franse, Belgische en 
Duitse toeristen

Frans is een belangrijke taal voor 
economische studies
∙ België, Frankrijk en Duitsland zijn onze grootste 

handelspartners
∙ 25% van onze export gaat naar Franstalige landen
∙ 16% van onze import komt uit Franstalige landen
∙ Er zijn meer dan 350 Franse bedrijven in Nederland
∙ Er zijn meer dan 200 Nederlandse bedrijven in Frankrijk
∙ Met Frans vergroot je je internationale carrièremogelijkheden

Frans is een belangrijke taal in de 
horeca- en modewereld

∙ In hotels, restaurants en cafés
is Frans de meest gebruikte taal
na Nederlands

∙ Veel grote modemerken zijn Frans
∙ Parijs is de modehoofdstad
∙ In de luxe-industrie en verzorging

kom je veel Frans tegen
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Frans voor technische studies/ICT
∙ Frankrijk ontwikkelt veel hoogstaande hightech
∙ Onder andere voor de wetenschap, de vliegtuigindustrie, de  

auto-industrie en de ruimtevaart (Ariane-raket)
∙ De deeltjesversneller van CERN staat in Genève

Frans voor transport & logistiek
∙ Frans wordt veel gebruikt in de Europese transportwereld
∙ Frans is een belangrijke taal in de Nederlandse luchtvaart

Internationale zorg en gezondheid
∙ Frans is de officiële taal van het 

Rode Kruis, Terre des Hommes 
en Artsen Zonder Grenzen

∙ Veel studenten gaan 
ontwikkelingswerk in Afrika doen

∙ Ook in Nederland kan Frans in 
contacten met immigranten uit landen 
als Marokko van pas komen

Theater, muziek, film, beeldende kunst, 
dans en architectuur
∙ Frans is internationaal de taal voor theater, muziek, film, 

beeldende kunst, dans en architectuur
∙ Frankrijk kent veel succesvolle kunstenaars
∙ Ieder jaar wordt in Cannes het filmfestival gehouden
∙ Er is een breed repertoire aan Franstalige muziek

Internationale sportwereld
∙ Frans is de officiële taal van de Olympische 

Spelen en de Fédération Internationale de 
Football Association (FIFA) 

∙ Frankrijk organiseert veel grote, internationale 
sportevenementen zoals de Tour de France, 
Roland Garros, Grand Prix, 24h du Mans en de 
Dakar-rally

Doorstroom VMBO, HAVO en VWO
∙ In de bovenbouw vwo is een extra moderne vreemde taal naast 

Engels verplicht
∙ In het profiel Cultuur & Maatschappij is een extra taal 

ook verplicht. In E&M, N&G, N&T is het een keuze  
∙ Gymnasiasten kunnen Frans/Duits in de vrije ruimte kiezen om 

concurrentie met atheneumleerlingen te voorkomen
∙ Omdat de meeste leerlingen al vanaf klas 1 Frans volgen is 

veel stof in de bovenbouw herhaling

Overige studies en beroepen:
∙ landmacht ∙ luchtmacht ∙ piloot ∙ journalist ∙ correspondent ∙ chefkok ∙ receptionist ∙ politie ∙ 
ambulance ∙ winkelbediende ∙ administratief medewerker ∙ internationaal recht: rechter, 
advocaat, jurist ∙ exporteur ∙ verzekeraar ∙ kunstenaar ∙ vrije tijdsmanager ∙ logistiek 
medewerker ∙ vrachtwagenchauffeur ∙ schoonheidsspecialiste ∙ wijnkenner ∙ maatschappelijk 
werker ∙ marketeer ∙ importeur ∙ visagist ∙ couturier ∙ stewardess ∙ internationaal arts ∙ 
secretaresse ∙ reisleider ∙ enzovoorts

Waarom Frans? Daarom Frans!
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