
Farel Talent

Voor wie is Farel Talent?

•  Als je van uitdaging houdt en je zit  
op vwo. 

•  Als je je soms verveelt tijdens de les  
en zelf verantwoordelijk wilt zijn voor  
je lesstof.

•  Als je je verder of breder wilt ontwikkelen 
dan mogelijk is (met of zonder TTO). 

•  Als je het Farel Talent programma aankan 
en wil volgen. Natuurlijk in overleg met  
je ouders, je mentor en jijzelf. 

In de onderbouw volgen de leerlingen één 
les Farel Talent (begeleid door een docent) 
in de week, tijdens een reguliere les.  
De leerlingen missen een hele periode  
die les. Uiteraard wordt overlegd welk  
vak gemist kan worden. In de volgende  
periode is dat weer een andere les. Daar-
naast hebben de Farel Talent leerlingen één 
les in de week de vrijheid om zelfstandig te 



werken aan het Farel Talent programma.  
Dit mag tijdens een andere (door de leerling 
zelf te kiezen) les of in een tussenuur. 

Onderbouw (1, 2, 3) 
Een klein aantal leerlingen uit de brugklas 
start al halverwege het eerste jaar met Farel 
Talent. Voor anderen begint Farel Talent 
pas echt in klas 2. Zo heb je tijd gehad om 
te wennen aan de middelbare school en 
weet je ook of je extra uitdaging aan kan. 
De thema’s voor het Talent Programma zijn 
Natuur en Techniek, Mens en Maatschappij, 
Kunst en Cultuur en Taal en Communicatie. 
Farel Talenten leggen hun vorderingen  
vast in het portfolio. Aan het einde van  
de onderbouwperiode geven ze een  
presentatie aan medeleerlingen en  
docenten.

Bovenbouw 
In de bovenbouw werk je als Farel Talent 
zelfstandig aan eigen projecten of juist 
samen met andere Farel Talenten. Een 
aantal leerlingen uit 5- en 6-vwo neemt deel 
aan de U-Talent Academy, een verdiepend 
programma in de bètavakken van 1,5 jaar. 
U-Talent leerlingen gaan regelmatig naar  
de universiteit Utrecht. Daarvoor krijgen  
ze lesvrij (meer info op u-talent.nl). 

Wat levert het Farel Talent  
programma op? 
Meer uitdaging, meer vrijheid en bovendien 
een doorlopend portfolio met eindproducten 
die heel interessant zijn voor vervolgoplei-
dingen. Aan het einde van elk schooljaar 
wordt het portfolio beoordeeld. Aan het 
einde van je Farel Talent loopbaan vindt  
de eindbeoordeling plaats. Als deze  
voldoende is, ontvangen de leerlingen  
een certificaat. 
Het certificaat en de inhoud van het port- 
folio geven een voorsprong bij toelating  
van een vervolgopleiding. En wat dacht  
je van de voorsprong in studeren en onder-
zoek doen? Als Farel Talent heb je daar al  
de nodige ervaring in! 

Wil je meer weten? 
Kijk op farel.nl, u-talent.nl of e-mail  
de coördinator Farel Talent onderbouw,  
mevr. Tienke Popma, popmat@farel.nl.

Farel College
Meerwegen scholengroep
Paladijnenweg 101

3813 DC Amersfoort
T 033 - 422 90 20
www.farel.nl 

Academy
Bèta Campus
Community
Language School


