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I. Het Basisonderwijs - de Lagere School (inclusief kleuteronderwijs) 

 

Voor de Nederlandse en Vlaamse kinderen die in Frankrijk wonen en daar ook basisonderwijs 

volgen, biedt de Nederlandse sectie, afhankelijk van het leerjaar, op dinsdagnamiddag (eerste 3 

leerjaren, groep 3-5 of CP/CE1/CE2) of vrijdagnamiddag drie uur Nederlandse les aan in onze 

lokalen op het lycée. De kinderen die dit onderwijs volgen krijgen hiervoor ontheffing van hun 

Franse school.  

Ook voor kleuters biedt de vereniging onderwijs op woensdagnamiddag. Vanaf 4 jaar kunnen 

kinderen hieraan deelnemen. De kleuterklas is gehuisvest in een lokaal (met aangepast meubilair) in 

Ferney-Voltaire. 

 

II. Het Voortgezet Onderwijs 

 

De Nederlandse sectie staat voor wat betreft het middelbaar onderwijs open voor kinderen die in 

Frankrijk wonen. In Zwitserland wonende leerlingen kunnen enkel worden toegelaten als één van 

beide ouders bij CERN werkt. De Nederlandse en Vlaamse leerlingen volgen het gewone Franse 

lesprogramma van het collège en lycée en krijgen daarnaast vier uur per week taal- en letterkunde 

en twee uur per week aardrijkskunde/geschiedenis in het Nederlands. Gedeeltelijk krijgen ze 

ontheffing van de Franse vakken en gedeeltelijk vinden de lessen in extra uren plaats. De leerlingen 

zijn dus volledig geïntegreerd in de Franse school en de lessen vinden plaats in de lokalen van de 

Cité Scolaire Internationale. Deze vorm van internationaal onderwijs is onderdeel van het Franse 

openbare onderwijssysteem. Uiteindelijk kunnen de leerlingen deelnemen aan een speciaal 

einddiploma, het « Baccalauréat à Option Internationale » (BOI), wat binnenkort wordt omgevormd 

tot BFI « Baccalauréat Français Internationale »  . Dat diploma is een volwaardig equivalent van het 

Nederlandse VWO-diploma of het Belgische diploma Voortgezet Onderwijs richting (ASO), en het 

verleent de leerlingen dan ook rechtstreeks toegang tot de Nederlandse en Belgische universiteiten. 

 

III. De vereniging ALN/VNT (Vereniging Nederlandse Taal) 

 

Het onderwijs in het Nederlands wordt georganiseerd door de vereniging Association pour la 

Langue Néerlandaise/Vereniging Nederlandse Taal (ALN/VNT). De ouders van de leerlingen die 

het Nederlandstalig onderwijs volgen (op om het even welk niveau : kleuter- en basisonderwijs, 

collège en lycée) zijn automatisch lid van de vereniging. De vereniging behartigt de belangen van 

het Nederlandstalig onderwijs in het Pays de Gex en steunt dit onderwijs zowel materieel als 

inhoudelijk. Regelmatig vinden er vergaderingen plaats van de leerkrachten met het bestuur van de 

vereniging. Eén Vlaamse leerkracht wordt door de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking gesteld 

aan de vereniging.De overige leerkrachten worden direct door de vereniging aangesteld. De 

Stichting NOB (Nederlands Onderwijs Buitenland) geeft een subsidie voor elke ingeschreven 

leerling. Overige kosten van het onderwijs worden gedekt door de oudercontributie. Het beleid van 

de vereniging is erop gericht deze eigen contributie laag te houden en geen financiële drempels op 

te werpen voor het volgen van het onderwijs. 
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IV. Meer informatie en inschrijving 

 

Voor verdere informatie en inschrijving kunt U terecht op onze website, www.alnvnt.com of kunt U 

direct contact opnemen met de vereniging of de onderwijscoordinatoren middels de emailadressen 

aan het begin van deze pagina. 

https://www.alnvnt.com/

