
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten van het project 

Het FRANEL-platform is bedoeld voor de niveaus 

A2, B1 en B2 van het Europees Referentiekader 

voor Talen. Het biedt een aantal interactieve 

leeractiviteiten op basis van leuke videofilmpjes, 

die zich afspelen in de grensoverschrijdende regio. 

Er wordt gewerkt aan luistervaardigheid, 

woordenschat, grammatica, ‘taalhandelingen’ en 

begrijpend lezen.  

Daarnaast ontwikkelde het project ‘Studio Franel’, 

een module waarmee leerkrachten de Franel-

leeromgeving in de klas kunnen gebruiken. Via de 

statistieken kunnen de leerkrachten de evolutie 

van elke leerling individueel volgen. Ook hebben 

ze toegang tot een online database (Medi@tic), 

die hen helpt om op basis van didactische criteria 

authentieke audiovisuele documenten te 

selecteren.  

Tot slot wordt wetenschappelijk samengewerkt 

tussen de diverse betrokken partners. 

Totaal budget : 

€ 1.533.585  

EFRO :  

€ 777.992,5  

Enkele veelzeggende cijfers 

 
39.000 geregistreerde individuele gebruikers 

1.100 klassen nemen deel aan het leerproces 

104 leermodules 

173 videofilmpjes 

5.000 leeractiviteiten 

Doelstellingen van het project 

‘COBALT’ wil de taalkennis van de werkzoekenden en de 

jongeren uit de drie regio’s verbeteren door het gebruik 

van informatie- en communicatietechnologie in scholen en 

opleidingscentra te stimuleren. Als gevolg daarvan kunnen 

de arbeidsmarkten beter op elkaar afgestemd worden en 

kan een meer intensieve interculturele communicatie 

plaatsvinden. Daarnaast wil het project ook de sociale 

ongelijkheid verminderen door het platform voor iedereen 

toegankelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Dit gebeurt 

in samenwerking met de VDAB en de FOREM. 

 

Website van het project: www.kuleuven-kulak.be/cobalt  

Website van de leeromgeving: www.franel.eu 

Partners 
 KULeuven Kulak (Leuven-Kortrijk) 

 Université Lille 3 (Villeneuve d’Ascq) 

 Université de Mons (Mons) 

 Vzw WTV Zuid (Roeselare) 

 VDAB (Brussel) 

 FOREM (Charleroi) 

  

Vanuit het project ‘COBALT’ is FRANEL ontworpen, een webplatform dat toegankelijk is voor iedereen die Frans 

of Nederlands wil leren. Dit platform werd ontwikkeld in de grensoverschrijdende regio Rijsel-Kortrijk-Doornik, 

waar het voor de sociaal-economische ontwikkeling van essentieel belang is om de taal van de buren te 

kunnen spreken. Het FRANEL-platform draagt bij tot een betere kennis van de taal, tot een betere 

interculturele communicatie en tot innovatie in het taalonderricht. 

Project COBALT 

Période :  

1 januari 2008  

31 december 

2012 
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