
Het Frans, de 5e wereldtaal  

Aantal gebruikers / sprekers 

274 miljoen gebruikers in de wereld 
• 5e wereldtaal na het Mandarijn, het Engels, het Spaans, en het Arabisch 

1. Mandarijn 
 

2. Engels 
 

3. Spaans 
 

4. Arabisch 
 

5. Frans 
 

• Het Frans is samen met het Engels de enige taal die op alle continenten wordt gesproken 

Tussen 2010 en 2014 is het aantal Francofonen met 7% toegenomen  
• +15%   In Afrika beneden de Sahara neemt het Frans het meest toe 

• +30%   In de landen waar het Frans niet de eerste taal is maar een onderwijstaal 
(bijvoorbeeld Burkina Faso, Sénégal, Gabon, Congo, Benin en Burundi) 

 
 
Onderwijs 

• 2e aangeleerde buitenlandse taal na het Engels  

1. Engels 
 

2. Frans 
 

• Dit is het geval op alle 5 de continenten en in bijna alle landen van de wereld 

125 miljoen leerlingen van/in het Frans in 2014 
Waarvan 49 miljoen het Frans leren als buitenlandse taal  

Dat is +6% vergeleken met 2010 

• +2% IN AMERIKA (vooral in de VS en Canada) 

• +43% IN AZIE 

• +44% IN AFRIKA BENEDEN DE SAHARA 



+52 % leerlingen in Noord-Afrika  en het Midden-Oosten (vooral gebruikt in het onderwijs van 
wetenschappelijke vakken) 

 
In Europa blijft het Frans, ondanks een lichte afzwakking, blijft het Frans op het erepodium van 
aangeleerde talen in Ierland en in het Verenigd Koninkrijk 

 
 

Themagebieden 
• 3e wereldtaal voor zaken, na het Engels en het Chinees (bron : Bloomberg) 

1. Engels 
 

2. Chinees 
 

3. Frans 
 

• 2e  meest nuttige taal voor economische handel, na het Duits en voor het Spaans, 
Arabisch en Chinees, voor Britse bedrijven (British Council). 

 

1. Duits 
 

2. Frans 
 

3. Spaans 
 

Het Francofone gebied vertegenwoordigt 
14 % van de inkomende BDI (buitenlandse directe investeringen) in de 

wereld  

 15,3 % van de uitgaande BDI in de wereld. 

• 4e taal op internet qua aantal gebruikers 

• 3e  meest gebruikte taal op blogs  

• 4e  taal voor webinhoud (waaronder Wikipedia), 

• 4e taal op sociale media  

Bron : rapport van de Organisation internationale de la Francophonie – 
05.11.14: http://www.francophonie.org/274-millions-de-francophones-
dans.html 
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