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Binnen het Lingua-programma kunnen leerlingen kiezen voor verdieping op 
gebied van de moderne talen en vervolgens deelnemen aan internationale 
examens. Deelname aan dit versterkt talenonderwijs is mogelijk, maar geen 
verplichting.



Cambridge English
Why?
Een goed woordje Engels kunnen 
spreken is vandaag de dag meer regel 
dan uitzondering. Het levert natuurlijk 
veel algemene voordelen op, maar is ook 
vrijwel onmisbaar bij een vervolgstudie.
Studieboeken en bronnen zijn veelal in 
het Engels en steeds vaker moeten
presentaties en verslagen in het Engels 
uitgevoerd worden. Daarnaast is een 
Cambridge diploma zeer waardevol,
en vaak ook noodzakelijk, om in het 
buitenland te kunnen gaan studeren, 
stage te lopen of te gaan werken.

What?
Cambridge English is een internationale 
Engelstalige lesmethode die met name 
gericht is op het ontwikkelen van 
actieve, communicatieve vaardigheden. 
Denk hierbij aan discussiëren, lezen, 
debatteren, luisteren, presenteren 
en schrijven. Deze methode leidt 
de deelnemers op voor examens, 
georganiseerd door de afdeling ESOL 
(English for Speakers of Other 

Languages) van de Universiteit van
Cambridge. Aan deze examens wordt 
deelgenomen door studenten uit de 
hele wereld en de diploma’s zijn dus ook 
internationaal erkend. Niveaus worden 
bepaald volgens de termen van het ERK 
(Europees Referentie Kader). 
Op het TBL kunnen leerlingen examen 
doen op twee niveaus, namelijk het 
B2 en C1 niveau. Het B2 niveau is in 
Nederland het eindniveau voor Engels 
in de bovenbouw van het vwo, en het 
C1 niveau staat gelijk aan een (post)
academisch niveau, of ook wel het ‘near 
native’ niveau.

Who?
Het Cambridge programma op het TBL is 
bestemd voor leerlingen in leerjaar 3, 4 
en 5 vwo en de havo bovenbouw. Om mee 
te kunnen doen moeten leerlingen niet 
alleen gemotiveerd zijn, maar laten zij ook 
via een entreetoets zien over een meer 
dan gemiddelde kennis en vaardigheid 
van en in het Engels te beschikken.



Deze toets bestaat uit drie onderdelen:
 ¬ schrijfvaardigheid (het schrijven van een essay);
 ¬ leesvaardigheid;
 ¬ ‘Use of English’ (kennis van idioom en grammatica). 
Om te kunnen starten aan het Cambridge programma heb je op alle drie de hierboven 
genoemde onderdelen een voldoende behaald, heb je een positief advies van je 
vakdocent Engels op je spreekvaardigheid gekregen en laat je eindrapport zien dat je 
deze extra studielast aankunt.

When?
Ons Cambridge programma bestaat uit twee trajecten: het FCE en het CAE-traject.
Het FCE-traject (First Certificate in English) is een eenjarig traject dat in leerjaar drie 
wordt gegeven en opleidt tot het FCE- diploma op B2 niveau. Aan het einde van leerjaar 
drie kan het traject afgerond worden met een examen op dit niveau. 
Het CAE-traject (Cambridge Advanced English) is een tweejarig traject dat in 4 en 5 vwo 
wordt gegeven en opleidt tot het CAE-diploma op C1 niveau. 
Je kunt op drie verschillende manieren starten aan het CAE-traject:
 ¬ je hebt in leerjaar drie op het TBL het FCE-traject met voldoende voortgang gevolgd;
 ¬ de entreetoets CAE heb je in leerjaar drie gemaakt en voldoende afgerond;
 ¬ of je hebt (buiten het TBL om) een FCE-diploma gehaald.
Aan het eind van 5 vwo, en voor een enkele leerling ook al aan het eind van 4 vwo,
kan het traject afgerond worden met een examen op C1 niveau. 
Leerlingen van 4 en 5 havo die in leerjaar drie het FCE-traject met voldoende voortgang 
hebben gevolgd kunnen, indien het rooster dit toelaat, het CAE-traject volgen samen 
met de leerlingen van 4 en 5 vwo.

How?
Leerlingen die deelnemen aan een van beide trajecten binnen het Cambridge 
programma volgen het hele schooljaar door wekelijks twee extra lessen. Er wordt 
gewerkt in kleinere groepen, en uiteraard is Engels standaard de voertaal. Er wordt 
gebruik gemaakt van een Cambridge lesmethode, maar ook van andere bronnen. 
Naast de extra aanwezigheid op school, wordt van leerlingen binnen het Cambridge 
programma verwacht dat ze regelmatig schrijfopdrachten gaan inleveren, teksten 
lezen en presentaties houden.



DELF - Diplôme d´Etudes en 
Langue Française

Pourquoi?
In maar liefst 48 landen op de hele wereld 
wordt er Frans gesproken. 
De kans is dus groot dat je Frans in de 
toekomst nog nodig zult hebben, voor 
werk of voor vakantie. 
Het DELF-diploma geeft je een mooie 
bijdrage om je nog extra te verdiepen in 
de Franse taal. En daarmee is het een 
waardevolle aanvulling op de reguliere 
lessen Frans. 

Quoi?
DELF-examens zijn de officiële Franse 
taalexamens die overal ter wereld worden 
afgenomen en erkend. 
Er worden vier taalvaardigheden getoetst:  
 ¬ luistervaardigheid, 
 ¬ leesvaardigheid,  
 ¬ schrijfvaardigheid en  
 ¬ spreekvaardigheid. 

Een DELF-diploma toont de mate van 
taalbeheersing aan. Je kunt examen doen 
voor A2, B1 of B2. 

Niveaus worden bepaald volgens de 
termen van het ERK (Europees Referentie 
Kader).

Qui?
Alle gemotiveerde leerlingen kunnen 
meedoen. Meestal in klas 3 havo of vwo 
van de onderbouw en in  de bovenbouw 
in klas 5 havo en 5 en 6 vwo. Maar per 
leerling kan de docent ook bekijken of 
het al op een eerder moment kan.

Quand?
Als je in klas 3 havo of 3 vwo zit kun 
je je aanmelden voor de lessen ter 
voorbereiding op het DELF-examen A2. 
Dit kan ook een goede afsluiting vormen 
van het vak Frans.

Als je in de bovenbouw Frans hebt 
gekozen kun je je verder ontwikkelen 
door in klas 5 havo of 5 vwo deel te 
nemen aan het DELF examen B1.



Als je tenslotte in 6 vwo bent aanbeland heb je de mogelijkheid 
om je voor te bereiden op het DELF B2 examen, dat een behoorlijk 
hoog niveau heeft en je zelfs toegang geeft aan Franstalige universiteiten. 

Comment?
Op het TBL verzorgen de docenten Frans ongeveer tien lessen ter voorbereiding op 
deze examens. De lessen vallen niet onder het reguliere rooster en worden geheel in 
het Frans gegeven. Het is niet verplicht om alle diploma’s te behalen, je kan ook op 
een later moment instromen.



DELE - Diploma de Español 
como Lengua Extranjera

¿Por qué?
Spaans is, net als Engels, een wereldtaal. 
Meer dan 450 miljoen mensen hebben 
Spaans als moedertaal. Spaans is handig 
als je in de toekomst bijvoorbeeld aan 
een Spaanstalige universiteit wilt gaan 
studeren. Of als je bij een Spaanstalig 
bedrijf wilt gaan werken. 

¿Qué?
Een DELE-diploma is een internationaal 
diploma Spaans voor niet-Spaanstaligen 
dat officieel erkend wordt door het 
Spaanse Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Sport. Een DELE-diploma geeft 
aan op welk niveau je Spaans beheerst. 

Tijdens het examen worden de vaardig-
heden lezen, schrijven, luisteren en 
spreken getest. 
Alle vaardigheden komen tijdens de 
lessen Spaans op het TBL uitgebreid 
aan bod. Spreekvaardigheid train je 
uitgebreid met je docent. Voor niveau A1 
leer je bijvoorbeeld hoe je kunt vertellen

wie je bent, wat je doet, wat je hobby’s
zijn, wat je in je vrije tijd doet, wie je 
vrienden zijn en hoe je familie is. 

In Nederland organiseert het Instituto 
Cervantes de examens. Je gaat de hele 
dag naar Utrecht. Na de leestoets, de 
luistertoets en de schrijftoets neemt 
een native speaker van het Spaans het 
mondelinge gedeelte van het examen af.

¿Quién?
Kies je aan het einde van de brugklas 
voor Spaans? Dan kun je vanaf klas 2 
deelnemen aan een examen voor
scholieren, DELE escolar. In blok 2 en 3 
neem je dan deel aan extra lessen die je 
voorbereiden op het examen.

¿Cuándo?
Als je een DELE-diploma hebt gehaald, 
kun je op een later moment deelnemen 
aan een DELE-examen op een hoger 

niveau.
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Twitter: https://twitter.com/tbl_oss
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Ouderbijdrage

Voor Cambridge English en DELF geldt dat er een ouderbijdrage geheven wordt voor 
de lessen en het examen.
Voor DELE is alleen examengeld verschuldigd.

Je mag zijn wie je bent

Kleine dingen groots doen

Jouw kroon op ons werk


