
Voorwoord

Als je een vreemde taal leert of gebruikt, heb je woordenboeken nodig, maar moet je ook snel 
informatie kunnen vinden over de grammatica. Deze Van Dale Grammatica Frans geeft je een compleet 
overzicht.

Door de presentatie in duidelijke tabellen is deze grammatica overzichtelijk, handig en begrijpelijk. De 
onderwerpen worden behandeld op verschillende taalniveaus, zodat je de grammatica kunt bestuderen 
op het niveau dat bij je past.

Dit zijn de kenmerken van de Van Dale Grammatica Frans:
–  Goed te gebruiken als studieboek ter ondersteuning van taalcursussen, maar ook heel geschikt voor 

zelfstudie.
–  Het is een praktische gids waarin de Franse grammatica helder en stapsgewijs wordt uitgelegd.
–  Elk grammaticaal onderwerp wordt geïntroduceerd met een overzichtspagina.
–  De regels worden uitgelegd per niveau op basis van het zogenaamde Europees Referentiekader 

(ERK). De hoofdstukken volgen een duidelijke opbouw van het basisniveau A1 tot het hoogste 
niveau C2.

–  Elk niveau heeft een eigen kleur, waardoor het opzoeken heel makkelijk is.
–  De grammaticaregels zijn in duidelijke taal geschreven. De uitleg van de regels en de 

voorbeeldzinnen zijn aangepast aan het ERK-niveau. De voorbeeldzinnen vormen een heldere 
illustratie bij de grammaticale regels en laten duidelijk zien hoe deze moeten worden toegepast.

–  Een volledig overzicht van alle regels van een onderwerp vind je op het hoogste ERK-niveau. Soms 
ontbreekt er een niveau. Dit betekent dat het onderwerp op dat niveau niet aan bod komt. Alle regels 
zijn dan al op een lager niveau behandeld of worden pas behandeld op een hoger niveau. 

In de verklarende woordenlijst achterin vind je uitleg over grammaticale termen, met de vertaling in 
de vreemde taal.

De auteur
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Oefenen maar!

Grammatica kun je het beste leren door er veel mee te oefenen. Speciaal 
op verzoek van docenten maakten we daarom het Van Dale Oefenboek 
grammatica Frans. De oefeningen sluiten aan bij de theorie in dit boek. 
Aan het eind van elk hoofdstukje zie je welke oefeningen je kunt gaan 
doen op jouw ERK-niveau. De antwoorden van de oefeningen vind je op 
www.vandale.nl/oefenboeken.

Oefening 6-14, pag. 17-23
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Richtlijnen van het Europees Referentiekader

Deze Van Dale Grammatica Frans is gebaseerd op de richtlijnen van het Common European Framework 
of Reference (in de Nederlandse vertaling het ‘Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor 
Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen’, Nederlandse Taalunie, 2008), kortweg ERK 
genoemd. 

Het Europees Referentiekader (ERK) definieert taalvaardigheid aan de hand van een indeling in 
niveaus. Het is ontwikkeld door de Raad van Europa en is door de EU geaccepteerd als instrument voor 
het beschrijven én meten van taalvaardigheid voor de moderne Europese talen. 

ERK is een transparant en functioneel systeem, dat steeds meer gebruikt wordt in het onderwijs. De 
beschrijvingen van de taalniveaus zijn te vinden in de tabel op de volgende bladzijde. Ze geven voor elk 
niveau aan in welk soort situaties je je kunt redden, en aan welke eisen je moet voldoen op het vlak van 
taalbeheersing. De taalvaardigheden zijn uitgesplitst in: spreken en gesprekken voeren, lees-, schrijf -en 
luistervaardigheid. Binnen elke vaardigheid kent het ERK zes niveaus: A1, A2, B1, B2, C1 en C2, waarbij 
A staat voor basisgebruiker, B voor onafhankelijke gebruiker en C voor vaardige gebruiker.
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B2
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Beschrijving van de taalniveaus van A1 tot C1

Begrijpen Spreken Schrijven

Luisteren Lezen Productie Interactie

Ik kan vertrouwde woorden 
en basiszinnen begrijpen 
die mezelf, mijn familie en 
directe concrete omgeving 
betreffen, wanneer de men-
sen langzaam en duidelijk 
spreken.

Ik kan vertrouwde namen, 
woorden en zeer eenvoudige 
zinnen begrijpen, bijvoor-
beeld in mededelingen, op 
posters en in catalogi.

Ik kan eenvoudige uitdruk-
kingen en zinnen gebruiken 
om mijn woonomgeving 
en de mensen die ik ken, te 
beschrijven.

Ik kan deelnemen aan een 
eenvoudig gesprek, wanneer 
de gesprekspartner bereid is 
om zaken in een langzamer 
spreektempo te herhalen 
of opnieuw te formuleren 
en mij helpt bij het formu-
leren van wat ik probeer te 
zeggen. Ik kan eenvoudige 
vragen stellen en beant-
woorden die een directe 
behoefte of zeer vertrouwde 
onderwerpen betreffen.

Ik kan een korte, eenvoudige 
ansichtkaart schrijven, bij-
voorbeeld voor het zenden 
van vakantiegroeten. Ik kan 
op formulieren persoonlijke 
details invullen, bijvoorbeeld 
mijn naam, nationaliteit 
en adres noteren op een 
hotelinschrijvingsformulier.

Ik kan zinnen en de meest 
frequente woorden begrij-
pen die betrekking hebben 
op gebieden die van direct 
persoonlijk belang zijn (bij-
voorbeeld basisinformatie 
over mezelf en mijn fami-
lie, winkelen, plaatselijke 
omgeving, werk). Ik kan 
de belangrijkste punten in 
korte, duidelijke eenvoudige 
boodschappen en aankondi-
gingen volgen.

Ik kan zeer korte eenvou-
dige teksten lezen. Ik kan 
specifieke voorspelbare 
informatie vinden in een-
voudige, alledaagse teksten 
zoals advertenties, folders, 
menu’s en dienstregelingen 
en ik kan korte, eenvou-
dige, persoonlijke brieven 
begrijpen.

Ik kan een reeks uitdrukkin-
gen en zinnen gebruiken om 
in eenvoudige bewoordin-
gen mijn familie en andere 
mensen, leefomstandighe-
den, mijn opleiding en mijn 
huidige of meest recente 
baan te beschrijven.

Ik kan communiceren over 
eenvoudige en alledaagse 
taken die een eenvoudige 
en directe uitwisseling van 
informatie over vertrouwde 
onderwerpen en activiteiten 
betreffen. Ik kan zeer korte 
sociale gesprekken aan, 
alhoewel ik gewoonlijk niet 
voldoende begrijp om het 
gesprek zelfstandig gaande 
te houden.

Ik kan korte, eenvoudige noti-
ties en boodschappen opschrij-
ven. Ik kan een zeer eenvoudige 
persoonlijke brief schrijven, 
bijvoorbeeld om iemand voor 
iets te bedanken.

Ik kan de hoofdpunten be-
grijpen wanneer in duidelijk 
uitgesproken standaarddi-
alect wordt gesproken over 
vertrouwde zaken die ik re-
gelmatig tegenkom op mijn 
werk, school, vrije tijd enz. 
Ik kan de hoofdpunten van 
veel radio-of tv-programma’s 
over actuele zaken of over 
onderwerpen van persoon-
lijk of beroepsmatig belang 
begrijpen, wanneer er be-
trekkelijk langzaam en dui-
delijk gesproken wordt.

Ik kan teksten begrijpen die 
hoofdzakelijk bestaan uit 
hoogfrequente, alledaagse of 
aan mijn werk gerelateerde 
taal. Ik kan de beschrijving 
van gebeurtenissen, gevoe-
lens en wensen in persoon-
lijke brieven begrijpen.

Ik kan uitingen op een 
simpele manier aan elkaar 
verbinden, zodat ik ervarin-
gen en gebeurtenissen, mijn 
dromen, verwachtingen en 
ambities kan beschrijven. 
Ik kan in het kort redenen 
en verklaringen geven voor 
mijn meningen en plannen. 
Ik kan een verhaal vertel-
len, of de plot van een boek 
of film weergeven en mijn 
reacties beschrijven.

Ik kan de meeste situaties 
aan die zich kunnen voor-
doen tijdens een reis in een 
gebied waar de betreffende 
taal wordt gesproken. Ik kan 
onvoorbereid deelnemen 
aan een gesprek over onder-
werpen die vertrouwd zijn, 
of mijn persoonlijke belang-
stelling hebben of die betrek-
king hebben op het dagelijks 
leven (bijvoorbeeld familie, 
hobby’s, werk, reizen en ac-
tuele gebeurtenissen).

Ik kan eenvoudige samen-
hangende tekst schrijven over 
onderwerpen die vertrouwd of 
van persoonlijk belang zijn. Ik 
kan persoonlijke brieven schrij-
ven waarin ik mijn ervaringen 
en indrukken beschrijf.

Ik kan een langer betoog en 
lezingen begrijpen en zelfs 
complexe redeneringen vol-
gen, wanneer het onderwerp 
redelijk vertrouwd is. Ik kan 
de meeste nieuws- en actu-
aliteitenprogramma’s op 
de tv begrijpen. Ik kan het 
grootste deel van films in 
standaarddialect begrijpen.

Ik kan artikelen en versla-
gen lezen die betrekking 
hebben op eigentijdse pro-
blemen, waarbij de schrij-
vers een bepaalde houding 
of standpunt innemen. Ik 
kan eigentijds literair proza 
begrijpen.

Ik kan duidelijke, gede-
tailleerde beschrijvingen 
presenteren over een breed 
scala van onderwerpen die 
betrekking hebben op mijn 
interessegebied. Ik kan een 
standpunt over een actueel 
onderwerp verklaren en de 
voordelen en nadelen van di-
verse opties uiteenzetten.

Ik kan zodanig deelnemen 
aan een vloeiend en spon-
taan gesprek, dat normale 
uitwisseling met moeder-
taalsprekers redelijk mo-
gelijk is. Ik kan binnen een 
vertrouwde context actief 
deelnemen aan een discussie 
en hierin mijn standpunten 
uitleggen en ondersteunen.

Ik kan een duidelijke, gedetail-
leerde tekst schrijven over een 
breed scala van onderwerpen 
die betrekking hebben op mijn 
interesses. Ik kan een opstel of 
verslag schrijven, informatie 
doorgeven of redenen aanvoeren 
ter ondersteuning vóór of tégen 
een specifiek standpunt. Ik kan 
brieven schrijven waarin ik het 
persoonlijk belang van gebeurte-
nissen en ervaringen aangeef.

Ik kan een langer betoog 
begrijpen, zelfs wanneer 
dit niet duidelijk gestructu-
reerd is en wanneer relaties 
slechts impliciet zijn en niet 
expliciet worden aangege-
ven. Ik kan zonder al te veel 
inspanning tv-programma’s 
en films begrijpen.

Ik kan lange en complexe 
feitelijke en literaire teksten 
begrijpen, en het gebruik 
van verschillende stijlen 
waarderen. Ik kan gespeci-
aliseerde artikelen en lange 
technische instructies be-
grijpen, zelfs wanneer deze 
geen betrekking hebben op 
mijn terrein.

Ik kan duidelijke, gedetail-
leerde beschrijvingen geven 
over complexe onderwerpen 
en daarbij sub-thema’s 
integreren, specifieke stand-
punten ontwikkelen en het 
geheel afronden met een 
passende conclusie.

Ik kan mezelf vloeiend en 
spontaan uitdrukken zonder 
merkbaar naar uitdruk-
kingen te hoeven zoeken. Ik 
kan de taal flexibel en effec-
tief gebruiken voor sociale 
en professionele doeleinden. 
Ik kan ideeën en meningen 
met precisie formuleren en 
mijn bijdrage vaardig aan 
die van andere sprekers 
relateren.

Ik kan me in duidelijke, goed 
gestructureerde tekst uitdruk-
ken en daarbij redelijk uitge-
breid standpunten uiteenzet-
ten. Ik kan in een brief, een 
opstel of een verslag schrijven 
over complexe onderwerpen 
en daarbij de voor mij belang-
rijke punten benadrukken. Ik 
kan schrijven in een stijl die is 
aangepast aan de lezer die ik in 
gedachten heb.

C1
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Richtlijnen van het Europees Referentiekader

Deze Van Dale Grammatica Frans is gebaseerd op de richtlijnen van het Common European Framework 
of Reference (in de Nederlandse vertaling het ‘Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor 
Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen’, Nederlandse Taalunie, 2008), kortweg ERK 
genoemd. 

Het Europees Referentiekader (ERK) definieert taalvaardigheid aan de hand van een indeling in 
niveaus. Het is ontwikkeld door de Raad van Europa en is door de EU geaccepteerd als instrument voor 
het beschrijven én meten van taalvaardigheid voor de moderne Europese talen. 

ERK is een transparant en functioneel systeem, dat steeds meer gebruikt wordt in het onderwijs. De 
beschrijvingen van de taalniveaus zijn te vinden in de tabel op de volgende bladzijde. Ze geven voor elk 
niveau aan in welk soort situaties je je kunt redden, en aan welke eisen je moet voldoen op het vlak van 
taalbeheersing. De taalvaardigheden zijn uitgesplitst in: spreken en gesprekken voeren, lees-, schrijf -en 
luistervaardigheid. Binnen elke vaardigheid kent het ERK zes niveaus: A1, A2, B1, B2, C1 en C2, waarbij 
A staat voor basisgebruiker, B voor onafhankelijke gebruiker en C voor vaardige gebruiker.
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Beschrijving van de taalniveaus van A1 tot C1

Begrijpen Spreken Schrijven

Luisteren Lezen Productie Interactie

Ik kan vertrouwde woorden 
en basiszinnen begrijpen 
die mezelf, mijn familie en 
directe concrete omgeving 
betreffen, wanneer de men-
sen langzaam en duidelijk 
spreken.

Ik kan vertrouwde namen, 
woorden en zeer eenvoudige 
zinnen begrijpen, bijvoor-
beeld in mededelingen, op 
posters en in catalogi.

Ik kan eenvoudige uitdruk-
kingen en zinnen gebruiken 
om mijn woonomgeving 
en de mensen die ik ken, te 
beschrijven.

Ik kan deelnemen aan een 
eenvoudig gesprek, wanneer 
de gesprekspartner bereid is 
om zaken in een langzamer 
spreektempo te herhalen 
of opnieuw te formuleren 
en mij helpt bij het formu-
leren van wat ik probeer te 
zeggen. Ik kan eenvoudige 
vragen stellen en beant-
woorden die een directe 
behoefte of zeer vertrouwde 
onderwerpen betreffen.

Ik kan een korte, eenvoudige 
ansichtkaart schrijven, bij-
voorbeeld voor het zenden 
van vakantiegroeten. Ik kan 
op formulieren persoonlijke 
details invullen, bijvoorbeeld 
mijn naam, nationaliteit 
en adres noteren op een 
hotelinschrijvingsformulier.

Ik kan zinnen en de meest 
frequente woorden begrij-
pen die betrekking hebben 
op gebieden die van direct 
persoonlijk belang zijn (bij-
voorbeeld basisinformatie 
over mezelf en mijn fami-
lie, winkelen, plaatselijke 
omgeving, werk). Ik kan 
de belangrijkste punten in 
korte, duidelijke eenvoudige 
boodschappen en aankondi-
gingen volgen.

Ik kan zeer korte eenvou-
dige teksten lezen. Ik kan 
specifieke voorspelbare 
informatie vinden in een-
voudige, alledaagse teksten 
zoals advertenties, folders, 
menu’s en dienstregelingen 
en ik kan korte, eenvou-
dige, persoonlijke brieven 
begrijpen.

Ik kan een reeks uitdrukkin-
gen en zinnen gebruiken om 
in eenvoudige bewoordin-
gen mijn familie en andere 
mensen, leefomstandighe-
den, mijn opleiding en mijn 
huidige of meest recente 
baan te beschrijven.

Ik kan communiceren over 
eenvoudige en alledaagse 
taken die een eenvoudige 
en directe uitwisseling van 
informatie over vertrouwde 
onderwerpen en activiteiten 
betreffen. Ik kan zeer korte 
sociale gesprekken aan, 
alhoewel ik gewoonlijk niet 
voldoende begrijp om het 
gesprek zelfstandig gaande 
te houden.

Ik kan korte, eenvoudige noti-
ties en boodschappen opschrij-
ven. Ik kan een zeer eenvoudige 
persoonlijke brief schrijven, 
bijvoorbeeld om iemand voor 
iets te bedanken.

Ik kan de hoofdpunten be-
grijpen wanneer in duidelijk 
uitgesproken standaarddi-
alect wordt gesproken over 
vertrouwde zaken die ik re-
gelmatig tegenkom op mijn 
werk, school, vrije tijd enz. 
Ik kan de hoofdpunten van 
veel radio-of tv-programma’s 
over actuele zaken of over 
onderwerpen van persoon-
lijk of beroepsmatig belang 
begrijpen, wanneer er be-
trekkelijk langzaam en dui-
delijk gesproken wordt.

Ik kan teksten begrijpen die 
hoofdzakelijk bestaan uit 
hoogfrequente, alledaagse of 
aan mijn werk gerelateerde 
taal. Ik kan de beschrijving 
van gebeurtenissen, gevoe-
lens en wensen in persoon-
lijke brieven begrijpen.

Ik kan uitingen op een 
simpele manier aan elkaar 
verbinden, zodat ik ervarin-
gen en gebeurtenissen, mijn 
dromen, verwachtingen en 
ambities kan beschrijven. 
Ik kan in het kort redenen 
en verklaringen geven voor 
mijn meningen en plannen. 
Ik kan een verhaal vertel-
len, of de plot van een boek 
of film weergeven en mijn 
reacties beschrijven.

Ik kan de meeste situaties 
aan die zich kunnen voor-
doen tijdens een reis in een 
gebied waar de betreffende 
taal wordt gesproken. Ik kan 
onvoorbereid deelnemen 
aan een gesprek over onder-
werpen die vertrouwd zijn, 
of mijn persoonlijke belang-
stelling hebben of die betrek-
king hebben op het dagelijks 
leven (bijvoorbeeld familie, 
hobby’s, werk, reizen en ac-
tuele gebeurtenissen).

Ik kan eenvoudige samen-
hangende tekst schrijven over 
onderwerpen die vertrouwd of 
van persoonlijk belang zijn. Ik 
kan persoonlijke brieven schrij-
ven waarin ik mijn ervaringen 
en indrukken beschrijf.

Ik kan een langer betoog en 
lezingen begrijpen en zelfs 
complexe redeneringen vol-
gen, wanneer het onderwerp 
redelijk vertrouwd is. Ik kan 
de meeste nieuws- en actu-
aliteitenprogramma’s op 
de tv begrijpen. Ik kan het 
grootste deel van films in 
standaarddialect begrijpen.

Ik kan artikelen en versla-
gen lezen die betrekking 
hebben op eigentijdse pro-
blemen, waarbij de schrij-
vers een bepaalde houding 
of standpunt innemen. Ik 
kan eigentijds literair proza 
begrijpen.

Ik kan duidelijke, gede-
tailleerde beschrijvingen 
presenteren over een breed 
scala van onderwerpen die 
betrekking hebben op mijn 
interessegebied. Ik kan een 
standpunt over een actueel 
onderwerp verklaren en de 
voordelen en nadelen van di-
verse opties uiteenzetten.

Ik kan zodanig deelnemen 
aan een vloeiend en spon-
taan gesprek, dat normale 
uitwisseling met moeder-
taalsprekers redelijk mo-
gelijk is. Ik kan binnen een 
vertrouwde context actief 
deelnemen aan een discussie 
en hierin mijn standpunten 
uitleggen en ondersteunen.

Ik kan een duidelijke, gedetail-
leerde tekst schrijven over een 
breed scala van onderwerpen 
die betrekking hebben op mijn 
interesses. Ik kan een opstel of 
verslag schrijven, informatie 
doorgeven of redenen aanvoeren 
ter ondersteuning vóór of tégen 
een specifiek standpunt. Ik kan 
brieven schrijven waarin ik het 
persoonlijk belang van gebeurte-
nissen en ervaringen aangeef.

Ik kan een langer betoog 
begrijpen, zelfs wanneer 
dit niet duidelijk gestructu-
reerd is en wanneer relaties 
slechts impliciet zijn en niet 
expliciet worden aangege-
ven. Ik kan zonder al te veel 
inspanning tv-programma’s 
en films begrijpen.

Ik kan lange en complexe 
feitelijke en literaire teksten 
begrijpen, en het gebruik 
van verschillende stijlen 
waarderen. Ik kan gespeci-
aliseerde artikelen en lange 
technische instructies be-
grijpen, zelfs wanneer deze 
geen betrekking hebben op 
mijn terrein.

Ik kan duidelijke, gedetail-
leerde beschrijvingen geven 
over complexe onderwerpen 
en daarbij sub-thema’s 
integreren, specifieke stand-
punten ontwikkelen en het 
geheel afronden met een 
passende conclusie.

Ik kan mezelf vloeiend en 
spontaan uitdrukken zonder 
merkbaar naar uitdruk-
kingen te hoeven zoeken. Ik 
kan de taal flexibel en effec-
tief gebruiken voor sociale 
en professionele doeleinden. 
Ik kan ideeën en meningen 
met precisie formuleren en 
mijn bijdrage vaardig aan 
die van andere sprekers 
relateren.

Ik kan me in duidelijke, goed 
gestructureerde tekst uitdruk-
ken en daarbij redelijk uitge-
breid standpunten uiteenzet-
ten. Ik kan in een brief, een 
opstel of een verslag schrijven 
over complexe onderwerpen 
en daarbij de voor mij belang-
rijke punten benadrukken. Ik 
kan schrijven in een stijl die is 
aangepast aan de lezer die ik in 
gedachten heb.

C1
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Lidwoord

Lidwoord

lidwoord l’article
Het lidwoord (l’article) zegt iets over het zelfstandig naamwoord. Het geeft aan of het om een bekend 
of onbekend iets of iemand gaat. Het lidwoord komt in getal en geslacht overeen met het zelfstandig 
naamwoord. Het lidwoord staat vóór het zelfstandig naamwoord. Het Frans kent drie soorten 
lidwoorden: bepaalde lidwoorden, onbepaalde lidwoorden en delende lidwoorden.

Het bepaald lidwoord (l’article défini) wordt gebruikt 
als iets of iemand bepaald of bekend is: de spreker 
neemt aan dat de hoorder weet wie of wat hij bedoelt. Er 
is een vorm voor mannelijk enkelvoud, vrouwelijk 
enkelvoud, enkelvoud dat met een klinker of stomme h 
begint en voor meervoud.

>  le, la, l’ 
de, het

>  les 
de

Het onbepaald lidwoord (l’article indéfini) wordt 
gebruikt als iets of iemand niet bepaald of bekend is. Er 
is een vorm voor mannelijk enkelvoud en een vorm 
voor vrouwelijk enkelvoud. De vorm voor het 
meervoud is eigenlijk een delend lidwoord.

>  un, une 
een

>  des 
(onvertaald)

Het delend lidwoord (l’article partitif) geeft aan dat 
het zelfstandig naamwoord niet telbaar is of dat er 
sprake is van een onbepaalde hoeveelheid. Dit lidwoord 
wordt gevormd met behulp van het voorzetsel de. Het 
Nederlands kent hiervoor geen equivalent: het Franse 
delend lidwoord wordt niet vertaald in het Nederlands, 
maar heeft ongeveer de betekenis die hiernaast wordt 
aangegeven.

>  du, de la, de l’ 
van de, een beetje 
van, wat

>  des 
van de, een beetje 
van, wat

bepaald lidwoord
mannelijk vrouwelijk

enkelvoud le l’ la l’
meervoud les les

onbepaald lidwoord
enkelvoud un une
meervoud des des

delend lidwoord
enkelvoud du de l’ de la de l’
meervoud des des
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B1.2 Geen lidwoord

algemeen
1. Voor de aanspreektitels Monsieur, Madame 

en Mademoiselle wordt geen lidwoord 
gebruikt. 

>  Monsieur ! Venez vite !
>  Madame Dupont est malade.
>  Mademoiselle va bientôt arriver.

2. In adressen wordt geen lidwoord gebruikt. >  Il habite rue Victor Hugo.

3. In opsommingen waarbij de nadruk ligt op 
het totaal wordt geen lidwoord gebruikt.

>  Tous les animaux seront représentés : 
éléphants, girafes, lions, singes... 

4. Na de voorzetsels avec en en wordt geen 
lidwoord gebruikt.

>  Elle avait préparé le dîner avec soin.
>  Il m’a parlé en ami.
>  C’était en hiver.

5. Na het voorzetsel de wordt vaak geen lidwoord 
gebruikt.

>  Elle était rouge de colère.
>  La place est entourée d’arbres
>  J’ai besoin d'argent.
>  Elle travaille comme femme de ménage.

6. In een aantal uitdrukkingen die bestaan uit 
een werkwoord en een zelfstandig naamwoord 
wordt geen lidwoord gebruikt.

>  avoir faim, avoir soif
>  avoir peur, avoir mal
>  avoir raison, avoir tort

ontkenning
7. Na een ontkenning worden in de meeste 

gevallen het onbepaald en het delend lidwoord 
vervangen door de of d’.

>  Tu as un mouchoir pour moi ? Désolé, je 
n’ai pas de mouchoir.

>  Vous voulez du café ? Non, merci, pas de 
café pour moi.

8. Na de ontkenning blijft het lidwoord staan 
wanneer de ontkenning geen betrekking op 
een hoeveelheid heeft.

>  Ce n’est pas une copine, c’est une 
collègue.

>  Ce ne sont pas des pâtes, ce sont des 
nouilles.

9. Na de ontkenningen ni ... ni, sans en ne ... 
aucun/aucune volgt geen lidwoord.

>  Il n’a ni femme ni enfants.
>  De la viande sans sauce.
>  Elle n’a aucun respect pour ses parents.

hoeveelheid
10. Na woorden van hoeveelheid volgt de of d’. >  un kilo de pommes

>  une douzaine d’huîtres
>  beaucoup de fromage
>  peu de sel
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Zelfstandig naamwoord

zelfstandig naamwoord le substantif
Het zelfstandig naamwoord (le substantif) 
is een woord dat gebruikt wordt om 
concrete personen, dieren, planten en zaken 
aan te duiden. Ook voor niet zichtbare of 
niet tastbare zaken wordt een zelfstandig 
naamwoord gebruikt. Een zelfstandig 
naamwoord is mannelijk of vrouwelijk.

>  homme, souris, livre
>  vérité, pensée

man, muis, boek
waarheid, gedachte

Een zelfstandig naamwoord kent naast het 
enkelvoud ook een meervoudsvorm.

>  livre, livres boek, boeken
>  pensée, pensées gedachte, gedachten

onderverdeling zelfstandige naamwoorden

betekenis >  concreet >  femme, vélo, chien
>  abstract >  idée, beauté, vertu

concreetheid >  eigennaam >  Charles, Marie, Jeanne
>  algemeen >  table, arbre, canapé
>  collectief >  gens, peuple, collection

vorming >  stam >  porte
>  a�eiding >  portail
>  samenstelling >  portemonnaie, ouvre-boîte

geslacht >  mannelijk >  Charles, père, chat
>  vrouwelijk >  Marie, mère, souris
>  mannelijk of vrouwelijk >  enfant, élève, professeur

getal >  enkelvoud >  ordinateur
>  meervoud >  télés
>  onveranderlijk >  cas, nez, prix

a�eiding >  verkleining >  �lle - �llette
>  �ls -�ston

>  vergroting >  balle - ballon
>  negatief >  chau�eur - chau�ard

>  moteur - motard
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A1.1 Zelfstandig naamwoord

mannelijk vrouwelijk
enkelvoud - -e
meervoud -s -es

vorm
1. Zelfstandige naamwoorden zijn mannelijk of 

vrouwelijk. Veel vrouwelijke woorden in het 
enkelvoud eindigen op -e.

>  un roman >  une glace
>  un DVD >  une bière

2. Zelfstandige naamwoorden kunnen in het 
enkelvoud en in het meervoud staan. Het 
meervoud eindigt bijna altijd op -s.

>  un roman >  des romans
>  une glace >  des glaces

getal
3. Om van het enkelvoud meervoud te maken, 

wordt een -s achter het enkelvoud gezet.
>  un ami >  une amie
>  des amis >  des amies

geslacht
4. Voor personen komt het geslacht van het 

zelfstandig naamwoord overeen met hun 
biologisch geslacht.

>  un ami >  une amie
>  un Chinois >  une Chinoise

5. Om van een zelfstandig naamwoord dat 
mannelijk enkelvoud is vrouwelijk enkelvoud 
te maken, wordt in de meeste gevallen een -e 
achter het mannelijk enkelvoud gezet.

>  un étudiant >  une étudiante
>  un client >  une cliente

bijzonderheden 
6. Van een aantal zelfstandige naamwoorden die 

personen aanduiden, bestaan aparte vormen 
voor mannelijk en vrouwelijk.

>  un garçon, un fils >  une fille
>  un homme, un 

mari
>  une femme

>  un monsieur >  une dame
>  un copain >  une copine
>  un roi >  une reine
>  un prince >  une princesse
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Zelfstandig naamwoord

A1.2Zelfstandig naamwoord

mannelijk vrouwelijk
enkelvoud - -e
meervoud -s -es

vorm
1. Een zelfstandig naamwoord kan 

mannelijk of vrouwelijk zijn en is 
enkelvoud of meervoud. Het meervoud 
eindigt bijna altijd op -s.

>  un sandwich >  une chanson
>  des sandwichs >  des chansons

getal
2. Om van het enkelvoud meervoud te maken, 

wordt een -s achter het enkelvoud gezet.
>  Tu veux une tartine ? Je veux deux tartines.

geslacht
3. Voor personen komt het geslacht van het 

zelfstandig naamwoord overeen met hun 
biologisch geslacht.

>  Il y a un garçon et une fille dans le bateau.

4. Om van een zelfstandig naamwoord dat 
mannelijk enkelvoud is vrouwelijk 
enkelvoud te maken, wordt in de meeste 
gevallen een -e achter het mannelijk 
enkelvoud gezet.

>  Elle a invité un ami et une amie pour le dîner.

bijzonderheden getal 
5. Als het mannelijk enkelvoud al op een -s 

of -z eindigt, hoeft er voor het meervoud 
geen -s meer toegevoegd te worden.

>  un cas >  des cas
>  un nez >  des nez

6. Eigennamen krijgen geen -s. >  la famille Dupont >  les Dupont

7. Aanspreekvormen gedragen zich als 
samengestelde woorden.

>  Monsieur >  Messieurs
>  Madame >  Mesdames
>  Mademoiselle >  Mesdemoiselles

8. De volgende woorden worden vrijwel 
altijd in het meervoud gebruikt. Het 
enkelvoud bestaat wel, maar heeft een 
andere betekenis.

>  le devoir 
 (de plicht)

>  la vacance 
 (de vacature)

>  la lunette 
 (de verrekijker)

>  les devoirs 
 (het huiswerk)

>  les vacances 
 (de vakantie)

>  les lunettes 
 (de bril)

bijzonderheden geslacht
9. Van een aantal zelfstandige naamwoorden 

die personen aanduiden, bestaan aparte 
vormen voor mannelijk en vrouwelijk.

>  un garçon, un fils >  une fille 
>  un homme, un mari >  une femme
>  un monsieur >  une dame
>  un copain >  une copine
>  un roi >  une reine
>  un prince >  une princesse
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enkelvoud en in het meervoud staan. Het 
meervoud eindigt bijna altijd op -s.

>  un roman >  des romans
>  une glace >  des glaces

getal
3. Om van het enkelvoud meervoud te maken, 

wordt een -s achter het enkelvoud gezet.
>  un ami >  une amie
>  des amis >  des amies

geslacht
4. Voor personen komt het geslacht van het 

zelfstandig naamwoord overeen met hun 
biologisch geslacht.

>  un ami >  une amie
>  un Chinois >  une Chinoise

5. Om van een zelfstandig naamwoord dat 
mannelijk enkelvoud is vrouwelijk enkelvoud 
te maken, wordt in de meeste gevallen een -e 
achter het mannelijk enkelvoud gezet.

>  un étudiant >  une étudiante
>  un client >  une cliente

bijzonderheden 
6. Van een aantal zelfstandige naamwoorden die 

personen aanduiden, bestaan aparte vormen 
voor mannelijk en vrouwelijk.

>  un garçon, un fils >  une fille
>  un homme, un 

mari
>  une femme

>  un monsieur >  une dame
>  un copain >  une copine
>  un roi >  une reine
>  un prince >  une princesse
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Zelfstandig naamwoord

A1.2Zelfstandig naamwoord

mannelijk vrouwelijk
enkelvoud - -e
meervoud -s -es

vorm
1. Een zelfstandig naamwoord kan 

mannelijk of vrouwelijk zijn en is 
enkelvoud of meervoud. Het meervoud 
eindigt bijna altijd op -s.

>  un sandwich >  une chanson
>  des sandwichs >  des chansons

getal
2. Om van het enkelvoud meervoud te maken, 

wordt een -s achter het enkelvoud gezet.
>  Tu veux une tartine ? Je veux deux tartines.

geslacht
3. Voor personen komt het geslacht van het 

zelfstandig naamwoord overeen met hun 
biologisch geslacht.

>  Il y a un garçon et une fille dans le bateau.

4. Om van een zelfstandig naamwoord dat 
mannelijk enkelvoud is vrouwelijk 
enkelvoud te maken, wordt in de meeste 
gevallen een -e achter het mannelijk 
enkelvoud gezet.

>  Elle a invité un ami et une amie pour le dîner.

bijzonderheden getal 
5. Als het mannelijk enkelvoud al op een -s 

of -z eindigt, hoeft er voor het meervoud 
geen -s meer toegevoegd te worden.

>  un cas >  des cas
>  un nez >  des nez

6. Eigennamen krijgen geen -s. >  la famille Dupont >  les Dupont

7. Aanspreekvormen gedragen zich als 
samengestelde woorden.

>  Monsieur >  Messieurs
>  Madame >  Mesdames
>  Mademoiselle >  Mesdemoiselles

8. De volgende woorden worden vrijwel 
altijd in het meervoud gebruikt. Het 
enkelvoud bestaat wel, maar heeft een 
andere betekenis.

>  le devoir 
 (de plicht)

>  la vacance 
 (de vacature)

>  la lunette 
 (de verrekijker)

>  les devoirs 
 (het huiswerk)

>  les vacances 
 (de vakantie)

>  les lunettes 
 (de bril)

bijzonderheden geslacht
9. Van een aantal zelfstandige naamwoorden 

die personen aanduiden, bestaan aparte 
vormen voor mannelijk en vrouwelijk.

>  un garçon, un fils >  une fille 
>  un homme, un mari >  une femme
>  un monsieur >  une dame
>  un copain >  une copine
>  un roi >  une reine
>  un prince >  une princesse
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A1.2 10. Voor mannelijke en vrouwelijke dieren 
worden verschillende woorden gebruikt.

>  le chat >  la chatte
>  le chien >  la chienne
>  le coq >  la poule
>  le bœuf/le taureau >  la vache

11. Van souris en mouche bestaat alleen een 
vrouwelijke vorm.

- >  la souris
- >  la mouche

12. Soms verandert de uitgang van het 
mannelijke woord helemaal.

>  un acteur >  une actrice
>  un chanteur >  une chanteuse

13. Als het mannelijk enkelvoud van een 
woord al op een -e eindigt, dan verandert 
alleen het lidwoord als het woord 
vrouwelijk gemaakt wordt.

>  un concierge >  une concierge
>  un jeune >  une jeune

uitzonderingen spelling en uitspraak
14. Bij de volgende twee woorden wijkt de 

spelling van het meervoud af van de 
spelling van het enkelvoud.

>  l’œil >  les yeux
>  le travail >  les travaux

15. Bij de volgende drie woorden wijkt de 
uitspraak van het meervoud af van de 
uitspraak van het enkelvoud.

>  l’œuf >  [lœf] >  les œufs  >  [lezø]
>  le bœuf >  [lebœf] >  les bœufs  >  [lebø]
>  l’os >  [lòs] >  les os  >  [lezo]
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Zelfstandig naamwoord

mannelijk vrouwelijk
enkelvoud - -e
meervoud -s -es

vorm
1. Een zelfstandig naamwoord kan mannelijk of 

vrouwelijk zijn en is enkelvoud of meervoud. 
Het meervoud eindigt bijna altijd op -s.

>  Il a acheté un livre et une revue.
>  Nous avons mangé des haricots avec des 

saucisses.

getal
2. Om van het enkelvoud meervoud te maken, 

wordt een -s achter het enkelvoud gezet.
>  Tu veux une tartine. Je veux deux 

tartines.

uitzonderingen enkelvoud - meervoud
3. Woorden die eindigen op -s, -z en -x krijgen 

geen -s.
>  le bras >  les bras
>  le gaz >  les gaz
>  la voix >  les voix

4. Woorden die eindigen op -(e)au krijgen als 
meervoudsuitgang -(e)aux. Woorden die 
eindigen op -eu krijgen als meervoudsuitgang 
-eux.

>  le tuyau >  les tuyaux
>  le ciseau >  les ciseaux
>  le feu >  les feux

5. Er zijn uitzonderingen op de regel die zegt: 
-au wordt -aux en -eu wordt -eux.

>  le landau >  les landaus
>  le bleu >  les bleus
>  le pneu >  les pneus

6. De volgende woorden op -ou krijgen een -x in 
plaats van een -s.

>  le bijou >  les bijoux
>  le caillou >  les cailloux
>  le chou >  les choux
>  le genou >  les genoux
>  le hibou >  les hiboux
>  le joujou >  les joujoux
>  le pou >  les poux

7. Woorden die eindigen op -al krijgen als 
meervoudsuitgang -aux.

>  le journal >  les journaux
>  le cheval >  les chevaux

8. Er zijn uitzonderingen op de regel die zegt: -al 
wordt -aux.

>  le bal >  les bals
>  le festival >  les festivals
>  le cal >  les cals
>  le chacal >  les chacals
>  le carnaval >  les carnavals
>  le cérémonial >  les cérémonials
>  le régal >  les régals
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 Oefening 14-16, pag. 41-42

 Oefening 3, pag. 35
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A2.2 Bijzonderheden van het zelfstandig naamwoord

uitgang en geslacht
Hieronder volgt een overzicht van uitgangen die bijna altijd aangeven of een woord mannelijk of 
vrouwelijk is.

mannelijke uitgangen
1. -age >  le fromage, le garage

2. -ment >  le monument, le gouvernement

3. -eau >  le bureau, le couteau

4. -phone >  le téléphone, le magnétophone

5. -scope >  le microscope, le télescope

6. -isme >  le chauvinisme, le libéralisme

vrouwelijke uitgangen
7. -tion >  la solution, la pollution

8. -sion >  la télévision, l’explosion

9. -té >  la réalité, la beauté

10. -ette >  la bicyclette, la baguette

11. -ance >  la naissance, la reconnaissance

12. -ence >  la différence, la cohérence

13. -ure >  la nourriture, la sculpture

14. -ode/-ade/-ude >  la méthode, la promenade, la certitude

uitzonderingen
15. Eindigend op -age maar vrouwelijk. >  la plage, la cage, la page, la nage, l’image

16. Eindigend op -té maar mannelijk. >  le côté, l’été, le comité, le député, le pâté

17. Eindigend op -ence maar mannelijk. >  le silence

18. Eindigend op -ure maar mannelijk. >  le mercure, le cyanure
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Zelfstandig naamwoord

Bijzonderheden van het zelfstandig naamwoord

beroepsnamen
1. Er zijn maar weinig beroepsnamen die de 

regel volgen dat een -e aan het mannelijk 
enkelvoud wordt toegevoegd.

>  un enseignant >  une enseignante
>  un infirmier >  une infirmière

beroepsnamen vrouwelijk maken
Een beroepsnaam kan vrouwelijk gemaakt 
worden door er een vrouwelijk lidwoord 
voor te zetten. 

Beroepsnamen op -eur die geen vrouwelijke 
uitgang -euse of -trice hebben, kunnen 
tegenwoordig ook vaak vrouwelijk gemaakt 
worden door een -e toe te voegen aan de 
mannelijke vorm. 

worden door een toevoeging. 

gemaakt kan worden, is het mogelijk een 
woord dat min of meer synoniem is en dat 
wel vrouwelijk is te gebruiken.

>  un témoin
>  un peintre

>  un témoin féminin
>  une femme peintre

>  un assassin
>  un bourreau

>  une meurtrière
>  une exécutrice
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>  un professeur
>  un ministre
>  un juge
>  un ingénieur
>  un pilote

> un professeur
> un ingénieur

>  une professeur
>  une ministre
>  une juge
>  une ingénieur
>  une pilote

> une professeure
> une ingénieure
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B1.2 Bijzonderheden van het zelfstandig naamwoord

samengestelde woorden
Samengestelde zelfstandige naamwoorden 
zijn zelfstandige naamwoorden die uit 
twee delen bestaan. Soms zijn de 
afzonderlijke delen aan elkaar geschreven, 
soms zijn ze verbonden door een 
verbindingsstreepje en soms staan ze los.

>  un portefeuille
>  un tirebouchon
>  un porte-parole
> un compte rendu

meervoudsregels samengestelde woorden
Als het samengestelde woord als één 
woord geschreven wordt, komt er een -s 
achter het enkelvoud of een -x, al naar 
gelang de laatste letter(s) van het woord.

>  le passeport >  les passeports
>  le portemanteau >  les portemanteaux

Als het samengestelde woord niet als één 
woord geschreven wordt, dan bepaalt de 
betekenis van de delen welk deel 
meervoud wordt. Meestal gebeurt dit bij 
beide delen.

>  le timbre-poste >  les timbres-poste
>  la pause-café >  les pauses-café
>  le chef-lieu >  les chefs-lieux
>  le sourd-muet >  les sourds-muets
>  le co�re-fort >  les co�res-forts

Binnen een samengesteld woord krijgt een 
deel dat is afgeleid van een werkwoord of 
bijwoord geen meervouds-s of -x. 
Het kan dus zo zijn dat alleen het lidwoord 
in het meervoud staat.

sel  après-midi
les après-midis

> 
>

’l > ouvre-boîte
el >  porte-ski
’l  > après-midi

sel  >  ouvre-boîtes
sel  >  porte-skis
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C1.1

Zelfstandig naamwoord

Bijzonderheden van het zelfstandig naamwoord

twee meervoudsvormen
1. De volgende drie woorden kennen twee 

meervoudsvormen. Elke meervoudsvorm 
heeft een eigen betekenis.

>  l’aïeul (voorouder) >  les aïeux (historische 
voorvaderen)

>  les aïeuls 
(grootouders)

>  l’œil (oog) >  les yeux (ogen)
>  les œils (in 

uitdrukkingen en 
vaktaal)

>  le ciel (hemel) >  les cieux (religieus)
>  les ciels 

(weerbericht, 
klimaat)

mannelijk en vrouwelijk tegelijk
2. De volgende twee woorden kunnen 

mannelijk en vrouwelijk zijn. Er is dan 
wel sprake van verschil in betekenis.

>  l’aigle noir (adelaar) >  l’aigle romaine 
(heraldiek)

>  l’hymne national 
(volkslied)

>  une hymne 
(gezang)

enkelvoud mannelijk en meervoud vrouwelijk
3. De volgende twee woorden zijn in het 

enkelvoud mannelijk, maar worden in het 
meervoud vrouwelijk.

>  un amour (liefde) >  des amours 
enfantines

>  un orgue (orgel) >  les grandes orgues
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 Oefening 19, pag. 43

 Oefening 8-12, pag. 37-39
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B1.2 Bijzonderheden van het zelfstandig naamwoord

samengestelde woorden
Samengestelde zelfstandige naamwoorden 
zijn zelfstandige naamwoorden die uit 
twee delen bestaan. Soms zijn de 
afzonderlijke delen aan elkaar geschreven, 
soms zijn ze verbonden door een 
verbindingsstreepje en soms staan ze los.

>  un portefeuille
>  un tirebouchon
>  un porte-parole
> un compte rendu

meervoudsregels samengestelde woorden
Als het samengestelde woord als één 
woord geschreven wordt, komt er een -s 
achter het enkelvoud of een -x, al naar 
gelang de laatste letter(s) van het woord.

>  le passeport >  les passeports
>  le portemanteau >  les portemanteaux

Als het samengestelde woord niet als één 
woord geschreven wordt, dan bepaalt de 
betekenis van de delen welk deel 
meervoud wordt. Meestal gebeurt dit bij 
beide delen.

>  le timbre-poste >  les timbres-poste
>  la pause-café >  les pauses-café
>  le chef-lieu >  les chefs-lieux
>  le sourd-muet >  les sourds-muets
>  le co�re-fort >  les co�res-forts

Binnen een samengesteld woord krijgt een 
deel dat is afgeleid van een werkwoord of 
bijwoord geen meervouds-s of -x. 
Het kan dus zo zijn dat alleen het lidwoord 
in het meervoud staat.

sel  après-midi
les après-midis

> 
>

’l > ouvre-boîte
el >  porte-ski
’l  > après-midi

sel  >  ouvre-boîtes
sel  >  porte-skis
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C1.1

Zelfstandig naamwoord

Bijzonderheden van het zelfstandig naamwoord

twee meervoudsvormen
1. De volgende drie woorden kennen twee 

meervoudsvormen. Elke meervoudsvorm 
heeft een eigen betekenis.

>  l’aïeul (voorouder) >  les aïeux (historische 
voorvaderen)

>  les aïeuls 
(grootouders)

>  l’œil (oog) >  les yeux (ogen)
>  les œils (in 

uitdrukkingen en 
vaktaal)

>  le ciel (hemel) >  les cieux (religieus)
>  les ciels 

(weerbericht, 
klimaat)

mannelijk en vrouwelijk tegelijk
2. De volgende twee woorden kunnen 

mannelijk en vrouwelijk zijn. Er is dan 
wel sprake van verschil in betekenis.

>  l’aigle noir (adelaar) >  l’aigle romaine 
(heraldiek)

>  l’hymne national 
(volkslied)

>  une hymne 
(gezang)

enkelvoud mannelijk en meervoud vrouwelijk
3. De volgende twee woorden zijn in het 

enkelvoud mannelijk, maar worden in het 
meervoud vrouwelijk.

>  un amour (liefde) >  des amours 
enfantines

>  un orgue (orgel) >  les grandes orgues
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 Oefening 13, pag. 40
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