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Bekijk de webversie

Bollenvelden in Nederland

Het Nederlands onderwijs in Noord-Frankrijk

Hoe staat het met het middelbaar onderwijs van het
Nederlands op Noord-Franse scholen?
Zoals we hier kunnen zien situeert het zich voornamelijk langs de
grens met Vlaanderen, en dan met name rond Duinkerke en de
metropool van Lille. Recente cijfers tonen een lichte stijging in
het aantal scholen en leerlingen dat Nederlands leert als tweede
of derde vreemde taal. De sterkste groei valt te bespeuren in de
westelijke regio bij Calais. In het secundair onderwijs is momenteel een veertigtal docenten werkzaam.
Op de basisscholen rondom de collèges waar een Section bilangue* bestaat, en daarvan zijn er voor het
Nederlands een tiental, krijgen de scholieren ongeveer één uur per week door gespecialiseerde
onderwijzers een initiatie aangeboden. Lees hier meer.

FRANS BE/B rijbewijs verlengen -online
U hebt een Frans BE rijbewijs gekregen in ruil voor uw
Nederlandse BE rijbewijs.
En is dat Franse BE rijbewijs na een aantal jaren verlopen?
U wilt ook uw BE rijbewijs behouden? Hoe gaat dat in zijn werk?
ONLINE!
Ga naar de ANTS en klik op de link: Demander un permis de
conduire
U kunt dan een account aanmaken: "Je crée un compte"
U krijgt een inlognaam en een paswoord. Bent u dat kwijt? Geen probleem u krijgt per email uw
inlognaam en een nieuw paswoord. Lees hier meer

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en wilt u een
tweede of volgende nationaliteit aannemen?
Rijksoverheid: Kan ik de Nederlandse Nationaliteit automatisch
verliezen? En hoe voorkom ik dat?
Of heeft u al meer nationaliteiten dan alleen de Nederlandse? Als
dit op u van toepassing is, dan loopt u het risico de Nederlandse
nationaliteit automatisch kwijt te raken. Leest u daarom deze
informatie goed door.
Er is veel informatie over de Nederlandse nationaliteit.
Dit informatieblad is beperkt tot de manieren van automatisch
verlies van de Nederlandse nationaliteit. Zoekt u informatie over verlies door intrekking van de
Nederlandse nationaliteit door de Nederlandse overheid? Lees hier meer

Partnership met Stichting GOED
De FANF is partner van Stichting Goed. De essentie van de
Stichting GOED is om als koepel, middels verbinden en
samenwerken, brede steun te verwerven voor het behartigen van
de belangen van Nederlanders in het buitenland. Denk hierbij aan
specifieke belemmeringen of beperkingen die samengaan met
het wonen en/of werken in het buitenland en met het
instandhouden van het Nederlanderschap.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief.fanf@gmail.com toe aan uw adresboek.

