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1. Alfa-excellentieprogramma op Lyceum Elst 

Het alfa-excellentieprogramma op Lyceum Elst richt zich op de vakken Engels, Duits 

en Frans en bestaat uit drie pijlers: vervroegd examen, examen op een hoger niveau 

en verdieping in een moderne vreemde taal. Het doel is leerlinggerichte leerroutes te 

ontwikkelen waarbij excellente leerlingen uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te 

halen. 

1.1 Vervroegd examen  

Leerlingen die vervroegd examen doen in Engels, Duits of Frans doen dit omdat ze 

bovengemiddeld goed zijn in dit vak. Daarnaast zijn deze leerlingen gemotiveerd om 

serieus en deels zelfstandig met het vak aan de slag te gaan.  

Een vervroegd examen vindt plaats in het voorexamenjaar. Dit betekent dat een 

leerling de lesstof en PTA-toetsen uit zowel het voorexamenjaar als het 

eindexamenjaar in één jaar afrondt. De leerling krijgt dan ook een persoonlijk 

Programma van Toetsing en Afsluiting. Gedurende het schooljaar zal een vast uur in 

de week worden ingepland waarbij de leerling een contactmoment heeft met de 

betreffende talendocent. 

Als de leerling slaagt voor het vervroegd examen komt er in het examenjaar ruimte 

vrij voor excellentiebevordering; de leerling kan het vak op een hoger niveau volgen, 

zich verdiepen in één van de aangeboden moderne vreemde talen, zich inspannen 

voor een vak dat extra aandacht behoeft of de vrijgekomen tijd op een andere 

manier indelen. Hierover is altijd overleg. 

1.2 Examen op een hoger niveau  

Als een mavo- of havoleerling bovengemiddeld goed is in Engels, Duits of Frans kan 

deze ervoor kiezen een examen op een hoger niveau te doen. Zo kan een 

mavoleerling in 4 mavo een 5 havo-examen doen en kan een 5 havoleerling een 6 

vwo-examen doen. De leerling krijgt een persoonlijk Programma van Toetsing en 

Afsluiting.  

Mocht een leerling ervoor kiezen een examen op een hoger niveau te doen dan is 

extra inzet en motivatie voor het betreffende vak vereist. Wanneer de leerling slaagt 

voor het betreffende vak dan ontvangt deze bij de diplomering een certificaat van het 

hoger behaalde niveau. 

1.3 Verdieping in een moderne vreemde taal (Cambridge English en Goethe)* 

Een leerling kan zich verder verdiepen in een moderne vreemde taal, bijvoorbeeld 

op eigen initiatief (hiervoor gelden toelatingseisen) of na het maken van een 

vervroegd examen. De leerling kan in het eindexamenjaar ervoor kiezen zich voor te 

bereiden op een (extern) examen Cambridge English (Engels) of Goethe (Duits). 
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Voorwaarde voor deelname is dat de overige vakken geen nadeel ondervinden van 

dit excellentie-programma. 

De leerling heeft, ondanks het volgen van verdiepingslessen, de keuze om 

uiteindelijk van het examen af te zien. Wordt het examen gemaakt en behaald dan 

ontvangt de leerling een certificaat op C1 (‘near native’-niveau) of C2-niveau 

(‘native’-niveau). Dit certificaat wordt wereldwijd erkent en kan een pré zijn bij een 

vervolgstudie. De kosten die aan een examen zijn verbonden, komen voor rekening 

van de leerling/ouder(s). 

*Voor meer informatie zie de bijlagen Verdieping: Cambridge English en Verdieping: 

Goethe.  

 

Alfa-excellentiecoördinator: mw. J. Scheepers (j.scheepers@lyceumelst.nl)  
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2. Welke leerlingen komen in aanmerking voor het alfa-

excellentieprogramma? 

2.1 Vervroegd examen (al dan niet op een hoger niveau)*  

➢ Leerlingen die bovengemiddeld goed zijn in Engels, Duits of Frans (gemiddeld 

8,0 of hoger) en daarnaast gemotiveerd zijn om serieus en deels zelfstandig 

met het vak aan de slag te gaan. 

➢ Leerlingen die het mavo- of havo-examen Engels, Duits of Frans met een 8,0 

of hoger hebben afgesloten en vervolgens naar 4 havo of 5 vwo gaan.  

*Voor meer informatie zie bijlage Vervroegd examen (voorwaarden en tijdspad). 

2.2 Verdieping in een moderne vreemde taal  

➢ Leerlingen die in 5 vwo vervroegd examen gedaan hebben in een van de 

moderne vreemde talen kunnen zich in hun examenjaar voorbereiden op het 

behalen van een Cambridge of Goethe certificaat. 

➢ Leerlingen die in 4 havo vervroegd examen hebben gedaan krijgen de keuze 

om één van deze certificaten te behalen of het betreffende vak op 6V-niveau 

af te sluiten. 

➢ Leerlingen die aan het einde van 4 havo of 5 vwo gemiddeld een 8,0 of hoger 

staan voor Engels of Duits en gemotiveerd zijn om zich te verdiepen in een 

van deze vakken.  
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BIJLAGE Vervroegd examen (voorwaarden en tijdspad) 

Voorwaarden vervroegd examen  

➢ De leerling die voor een vervroegd examen in aanmerking wil komen, zal voor 

de betreffende taal (Engels, Duits of Frans) gemiddeld een 8,0 of hoger 

moeten staan. 

➢ De leerling slaagt voor het test-examen leesvaardigheid (8,0 of hoger).  

➢ De leerling is gemotiveerd, serieus en kan in het voorexamenjaar deels 

zelfstandig met Engels, Duits of Frans aan de slag te gaan. 

➢ Overige vakken mogen geen nadeel ondervinden van het traject dat leidt tot 

het doen van een vervroegd examen. 

Tijdspad vervroegd examen  

1. Na toetsweek 4 zal (na overleg met de docent, mentor en teamleider) worden 

vastgesteld welke 4 vwo-, 3 havo- en 2 mavoleerlingen in hun 

voorexamenjaar in aanmerking komen voor een vervroegd examen. 

2. Leerlingen uit 4 vwo, 3 havo en 2 mavo ontvangen vóór de zomervakantie 

een uitnodiging met de vraag of zij in hun voorexamenjaar deel willen nemen 

aan een vervroegd examen.  

3. Na de zomervakantie volgt eerst een test-examen leesvaardigheid om 

definitief te bepalen of de leerling deel kan nemen.  

4. Vóór 1 november moeten de namen van de leerlingen die vervroegd examen 

doen worden doorgegeven aan de examensecretarissen en de alfa-

excellentiecoördinator. 

5. De vakdocent maakt samen met de alfa-excellentiecoördinator een 

persoonlijk PTA voor de leerling waarin alle PTA-onderdelen uit het reguliere 

voorexamenjaar en eindexamenjaar worden opgenomen. Dit persoonlijke 

PTA deelt de vakdocent met de leerling, de mentor, de ouders en de 

examensecretaris.  

6. De leerling die vervroegd examen doet kan tijdens de LE-weken deelnemen 

aan de PTA-toetsen van de eindexamenklassen. 

7. De leerling kan zich terugtrekken voor het vervroegd examen. Dat kan tot het 

moment dat de PTA-cijfers officieel gecontroleerd worden (begin april). Na dit 

moment is terugtrekking geen optie meer. 

8. Het cijfer dat met het vervroegd examen behaald wordt, staat vast voor de 

uitslagbepaling van het eindexamenjaar. Er is één herkansing mogelijk; deze 

mag in het voorlaatste of in het laatste leerjaar gedaan worden. 

9. Na de examenuitslag in juni zal er een kleine ceremonie worden 

georganiseerd om de leerlingen die vervroegd examen hebben gedaan in het 

zonnetje te zetten, in aanwezigheid van: conrector, teamleider, 

examensecretaris, mentor, vakdocent, ouders. 

10. De alfa-excellentie coördinator bespreekt met de leerling op welke onderdeel 

van de excellentiebevordering hij/zij zich in het eindexamenjaar wil richten 
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(het vak op een hoger niveau volgen, zich verdiepen in één van de 

aangeboden moderne vreemde talen, zich inspannen voor een vak dat extra 

aandacht behoeft of de vrijgekomen tijd op een andere manier indelen). 
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BIJLAGE Verdieping: Cambridge English 

Als onderdeel van het alfa-excellentieprogramma biedt Lyceum Elst leerlingen de 

kans zich te verdiepen in de Engelse taal. Dit gebeurt aan de hand van het 

Cambridge English programma. Cambridge English is een wereldwijd erkend 

programma waarbij leerlingen op meerdere niveaus examen kunnen doen.  

Lessen Cambridge 

Om deel te kunnen nemen aan Cambridge lessen moet een leerling gemiddeld een 

8,0 of hoger staan voor het vak Engels. De lessen Cambridge English worden 

volledig in het Engels gegeven en richten zich op vier verschillende Cambridge 

examenonderdelen: Reading and Use of English, Listening, Writing en Speaking. 

Naast het volgen van de Cambridge lessen zal de leerling thuis ook gemiddeld een 

uur per week aan huiswerk moeten besteden. 

De Cambridge boeken die tijdens de lessen worden gebruikt en de lessen zelf 

worden kosteloos aangeboden. Aan het eind van de lessenreeks kan de leerling zelf 

kiezen of hij/zij het examen wil maken, dit is dus niet verplicht. Mocht een leerling 

ervoor kiezen het Cambridge examen te maken, dan zijn er kosten aan het examen 

verbonden (rond de 300 euro).  

Cambridge certificaat 

Lyceum Elst biedt Cambridge English aan op de twee hoogste niveaus; CAE (C1-

niveau) en CPE (C2-niveau). Het C2 niveau staat gelijk aan het niveau van een 

moedertaalspreker, het C1 niveau ligt hier net onder. Het examen wordt op een 

externe locatie afgenomen en neemt twee dagen in beslag. Het certificaat dat een 

leerling na een behaald examen ontvangt, wordt uitgegeven door een aan de 

universiteit van Cambridge verbonden instituut genaamd British Council (zie voor 

meer informatie www.britishcouncil.nl).  

Cambridge certificaten staan hoog aangeschreven en worden internationaal erkend. 

Mocht de leerling in de toekomst een Engelstalige studie gaan doen, een periode in 

het buitenland studeren of een buitenlandse stage doen, dan is een Cambridge 

certificaat over het algemeen afdoende bewijs van een hoog beheersingsniveau 

Engels. 

 

Coördinator Cambridge Engels: mw. Furr-Verijdt (h.furr-verijdt@lyceumelst.nl)  
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BIJLAGE Verdieping: Goethe 

Als onderdeel van het alfa-excellentieprogramma biedt Lyceum Elst leerlingen de 

kans zich te verdiepen in de Duitse taal. Dit gebeurt aan de hand van het Goethe 

Deutsch programma. Goethe Deutsch is een wereldwijd programma waarbij 

leerlingen op meerdere niveaus examen kunnen doen.  

Lessen Goethe  

Om deel te kunnen nemen aan Goethe lessen moet een leerling gemiddeld een 8,0 

of hoger staan voor het vak Duits. De lessen Goethe Deutsch worden volledig in het 

Duits gegeven en richten zich op de vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en 

spreken. Naast het volgen van de Goethe lessen zal de leerling thuis ook gemiddeld 

een uur per week aan huiswerk moeten besteden. De Goethe boeken die tijdens de 

lessen worden gebruikt en de lessen zelf worden kosteloos aangeboden. Aan het 

eind van de lessenreeks kan de leerling zelf kiezen of hij/zij het examen wil maken, 

dit is dus niet verplicht. Mocht een leerling ervoor kiezen het Goethe examen te 

maken, dan zijn er kosten aan het examen verbonden (rond de 300 euro).  

Goethe certificaat  

Lyceum Elst biedt Goethe Deutsch aan op B2 of C1-niveau voor havo en C1 voor 

het vwo. Het examen kan in Amsterdam of Rotterdam afgenomen worden en duurt 

een hele dag.  

Het certificaat heeft een meerwaarde als een leerling Duits wil gaan studeren. Met 

het certificaat C1-niveau krijgt een leerling ook toegang tot hogescholen en 

universiteiten in Duitsland (binnen twee jaar nadat het certificaat behaald is). 

 

Coördinator Goethe Deutsch: mw. J. Scheepers (j.scheepers@lyceumelst.nl) 


