Christelijke Scholengemeenschap
gymnasium, atheneum, havo en vmbo

Versterkt Talenonderwijs

Attention!

Versterkt talenonderwijs
met Cambridge, Delf en Goethe
Het beheersen van een vreemde taal wordt voor
toekomstige studies en beroepen steeds belangrijker.
Daarom biedt het DevelsteinCollege leerlingen vanaf
leerjaar twee een versterkt talenprogramma met
Cambridge Certificate, Delf Junior en Goethe Deutsch
waarmee zij een internationaal, door het ERK
(Europees Referentie Kader) erkend certificaat behalen.
Leerlingen breiden hun talenkennis uit met slechts
een uur extra les per week en zonder huiswerk
verplichting. De lessen worden gegeven volgens het
principe ‘doeltaal = voertaal’, de beste voorbereiding
op het extra diploma dat levenslang geldig is. Dat
staat niet alleen mooi op het CV, maar levert ook nog
eens een aanzienlijke voorsprong op bij de verdere
studieloopbaan en op de arbeidsmarkt.
Met Cambridge, Delf of Goethe haal je een extra
internationaal erkend diploma dat een leven lang geldig is!

Cambridge Certificate
De Cambridge Certificates van de Universiteit van
Cambridge zijn een waardevolle aanvulling op het
reguliere Engels. De certificaten zijn onderverdeeld
in verschillende niveaus van taalbeheersing:
Preliminary English Test (PET voor
vmbo-t), First Certificate in
English (FCE voor vmbo-t, havo
en vwo), Certificate in Advanced

Engels is ‘a piece of cake’
met een Cambridge Certificate
English (CAE voor vwo) en Certificate of Proficiency in
English (CPE voor havo en vwo). Met het CAE behalen
leerlingen hetzelfde certificaat als bij tweetalig
onderwijs, en dat voor slechts een extra lesuur per
week. Het CPE is een ‘proof of exceptional English
ability’. Met het CAE beheersen leerlingen Engels op
universitair niveau en met het CPE als native speaker
(tweede moedertaal).

Heb je gevoel voor talen? Wil je je kennis van een
‘vreemde’ taal verrijken? Hou je van een uitdaging? Ben
je van plan om in het buitenland te gaan studeren, te
werken of een stage te volgen? Wil je je schoolcarrière
graag afsluiten met een extra diploma? Dan is het
versterkt talenonderwijs met Cambridge, Delf of
Goethe echt iets voor jou!
Kijk op de website
voor meer informatie.

Isn't that cool?!
Goethe Deutsch
Delf Junior
Delf staat voor ‘Diplôme
d’Etudes en Langue Française’.
Delf diploma’s worden behaald na het succesvol
afleggen van officiële Franse taalexamens van het
Franse ministerie van Onderwijs, waarmee leerlingen
wereldwijd hun niveau van taalbeheersing kunnen
aantonen. Leerlingen kunnen het Delf-programma
volgen op niveau A2 (vmbo-t, havo en vwo), B1 en B2
(havo en vwo). A staat voor debutant en B staat voor
onafhankelijk gebruiker. Het diploma behorende bij
het hoogste niveau biedt samen met het reguliere
schooldiploma direct toegang tot de meeste universi
teiten in Frankrijk en andere Franstalige landen.
Goethe Instituut Nederland:
“Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus.”

Goethe Deutsch is gebaseerd op de naam
van de beroemdste schrijver uit het Duitse
taalgebied. De internationaal erkende
examens worden afgenomen door het
gerenommeerde Goethe Institut.
Leerlingen kunnen certificaten behalen
op niveau A2 (havo en vmbo), B1 en B2
(havo en vwo). Een waardevol extra diploma
dat onder meer toegang biedt tot Duitse
universiteiten en hogescholen en extra
kansen biedt op de arbeidsmarkt. Steeds
meer vacatures vragen kennis van het
Duits. Het Goethe-certificaat toont aan
dat de leerling een zelfstandig gebruiker
van het Duits is en de taal op een hoog
niveau beheerst.
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