
Engels
Met Cambridge English worden leerlingen 
havo en vwo voorbereid op een Cambridge 
examen. Het Cambridge examen toetst 
lezen, schrijven, spreken, luisteren en kennis 
van grammatica en woordenschat.  
Het Cambridge diploma is een bewijs van 
het hoge niveau Engels dat leerlingen  
hebben gehad. Wat betreft niveau en  
internationaal programma is het niet het- 
zelfde als het tto-traject (tweetalig onder-
wijs) op het Farel. TTO-vwo leerlingen doen 
aan het eind van leerjaar 3 het Cambridge 
Advanced English Exam (CAE) en TTO-havo 
leerlingen het First Cambridge English Exam 
(FCE).

Bovenbouw havo en vwo  
regulier onderwijs
Op het Farel College bereiden we regu-
liere havo- en vwo-leerlingen voor op het 
Cambridge examen. Dit gebeurt tijdens de 
lessen Engels in de bovenbouw. Hierdoor 
hebben zij ook de mogelijkheid om een 
Cambridge diploma te halen.

Engels (Cambridge English Exam)
Frans (DELF Junior Examen) 
Spaans (DELE Examen)
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International Baccalaureate (IB)  
examen TTO-bovenbouw 
TTO-leerlingen doen in havo 5 het IB- 
examen English B Higher Level en in vwo 6 
English A Language and Literature Higher 
Level. Leerlingen bereiken hiermee het 
‘near-native’ niveau. Binnen het IB leren 
leerlingen vooral kritisch denken en schrijven 
op academisch niveau. Het IB-diploma is 
vaak een voordeel bij selectie en toelating 
van vervolgopleidigen. 

Frans 

Op het Farel College wordt Frans gegeven 
op mavo, havo en vwo. Frans is in een
behoorlijk aantal landen, en voor de Euro-
pese Unie, de officiële werktaal. Aan het 
eind van de derde klas ontvangen leerlin-
gen een certificaat per vaardigheid met 
daarop vermeld het niveau dat ze gedaan 
hebben (A1 of A2).

DELF Junior Examen 
Wanneer leerlingen voor Frans kiezen in de 
bovenbouw doen ze het DELF Junior Examen 
(Diplôme d’Etudes en Langue Française). 
Dit is een officieel en internationaal erkend 
diploma van het Franse Onderwijs Minis-
terie. Het DELF bestaat uit vier niveaus van 
het Europees Referentie Kader (A1 t/m B2). 
De thema’s zijn afgestemd op de interesses 
van de leerlingen. Leerling bepalen vooraf, 
met hulp van de docent, het niveau waarop 
hij of zij examen doet. Het DELF diploma 

staat goed op je cv. Veel bedrijven zoeken 
mensen die op een goed niveau de Franse 
taal beheersen!

Spaans 

Spaans is, na Chinees en Engels, de op 
twee na grootste taal ter wereld. Er zijn  
bijna een half miljard sprekers in 22 landen.  
Op het Farel College krijgen alle leerlingen 
op tweetalig havo en tweetalig vwo Spaan-
se les. De lessen Spaans beginnen halver-
wege klas 1. Havo-TTO sluit het programma 
af aan het einde van klas 3. Op vwo-TTO 
kun je Spaans na klas 3 voortzetten in  
de bovenbouw. 

Examen en diploma 
Het onderbouwprogramma wordt afge- 
sloten met een Farel Certificaat Spaans, 
gebaseerd op je behaalde resultaten.  
Daarnaast bereiden we je voor op het  
internationale DELE-examen A1 (Diplomas 
de Español como Lengua Extranjera).  
De organisatie van dit examen is in handen 
van het Spaanse Ministerie van Onderwijs 
en wordt afgenomen door het Instituto  
Cervantes in Utrecht. Deelname aan  
het DELE-examen is vrijwillig. Leerlingen 
op vwo-TTO kunnen in de bovenbouw 
verdergaan met Spaans. Zij kiezen het vak 
dan als onderdeel van hun vakkenpakket 
en doen in klas 6 het vwo-eindexamen 
Spaans.


