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 DELF SCOLAIRE 

AANMELDINGSFORMULIER 2021-2022

Over 

Het Institut français des Pays-Bas coördineert de 275 scholen die zijn aangesloten bij het 
DELF scolaire-netwerk in Nederland. Het organiseert twee sessies per jaar, in maart en juni, 
voor gemiddeld 2500 kandidaten. 
 
Inschrijving bij het DELF scolaire-netwerk 
 
Het Institut français des Pays-Bas stuurt de school een factuur voor de jaarlijkse contributie 
voor het DELF scolaire-netwerk ten bedrage van € 400,00. Betaling in termijnen is niet 
mogelijk. De Nederlandse middelbare scholen die een overeenkomst hebben ondertekend, 
kunnen hun leerlingen vervolgens inschrijven voor de examens op de verschillende niveaus. 
Deze contributie voor het lidmaatschap wordt gebruikt om de administratieve kosten 
(opsturen van examens en diploma's, toegang tot het inschrijvingsplatform, enz.) en de 
pedagogische kosten (nakijken van schriftelijke examens, mondelinge jury, enz.) te dekken. 
De contributie stelt docenten Frans ook in staat een gratis certificeringscursus voor 
examinatoren-correctoren te volgen, georganiseerd door het Institut français des Pays-Bas. 

Inschrijvingen van kandidaten 

A1 € 70,00 Het aanmelden van kandidaten vindt plaats via de website FledFlad. 
Elke school die is aangesloten bij het DELF scolaire-netwerk 
ontvangt inlogcodes voor het inschrijven van kandidaten. 
www.inscrire.fledflad.com  

A2 € 85,00 
B1 € 115,00 
B2 € 130,00 

Examenprogramma 

Het DELF scolaire bestaat uit drie schriftelijke onderdelen en één mondeling onderdeel. De 
onderdelen luistervaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid worden op de eigen 
school afgenomen. Het onderdeel spreekvaardigheid vindt plaats per regio (4 tot 8 locaties 
in het land per datum). Er worden jaarlijks twee sessies georganiseerd. 
 

 Examens in maart Examens in juni 
Inschrijven t/m 22 januari 2022 24 april 2022 
Groepsexamens 9 maart 2022 9:00 8 juni 9:00 
Individuele examens 12 maart 2022 9:00-17:00 11 juni 9:00-17:00 (B1-B2) 

18 juni 9:00-17:00 (A1-A2) 
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Gegevens van de school 
 
ALGEMEEN ADRES 
 
Naam van de school:       
 
Postadres van de school:       
 
Postcode van de school:       
 
School stad:       
 
Telefoon van de school:       
 
Email:       
 
 
LEVERINGSADRES VOOR EXAMENS EN DIPLOMA'S 
 
Naam van de school:       
 
Postadres van de school:       
 
Postcode van de school:       
 
School stad:       
 
 
FACTUURADRES 
 
Facturen komen op naam van de school, worden geadresseerd aan de financiële 
administratie van uw school. Facturen worden per e-mail opgestuurd aan de DELF scolaire 
coördinator. Indien andere gegevens op de factuur gewenst zijn, zoals die van een stichting, 
dan kunt u dit hieronder aangeven. 
 
Naam van de school:       
 
Postadres van de school:       
 
Postcode van de school:       
 
School stad:       
 
Email van de coördinator      
 
Opmerkingen:       
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Gegevens van de DELF scolaire coördinator 

 
 Meneer   Mevrouw 

 
Voornaam:       
 
Achternaam:       
 
Telefoon:       
 
Email:       
 
 

Handtekeningen van de directeur en de DELF scolaire 
coördinator 

 
Ondergetekenden verklaren hierbij de inhoud van dit document goed te keuren en akkoord te 
gaan met de betaling van € 400,00 contributie na ontvangst van de factuur van het Institut 
français des Pays-Bas. 
 
Plaats:       
 
Datum:       
 
Naam van de directeur: 
 
 
 

Naam van de DELF scolaire coördinator: 
 

Handtekening: 
 
 
 
 

Handtekening: 
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