
Bovenbouwprogramma tweetalig havo 

In de derde klas ronden leerlingen het junior college van tweetalig havo af. Ze kunnen zich dan, als ze 

voldoen aan de eisen, opgeven voor het bovenbouwprogramma. Naast de reguliere 

bevorderingsnormen zijn er voor tweetalig onderwijs de volgende aanvullende eisen: 

• Een leerling moet minimaal een 7,0* hebben gehaald voor Engels én  

• voor Bilingual Attitude (BA) voldoen aan onderstaande eisen** én  

• een Junior Certificate hebben gehaald. 

*Leerlingen die op het eindrapport tussen de 6,5 en 7,0 scoren voor Engels worden door de 

docentenvergadering besproken. De vergadering beslist of een leerling bevorderd kan worden naar 

het volgende leerjaar in thavo   

**Aan het einde van het schooljaar wordt de score voor Bilingual Attitude o.b.v. het derde rapport 

vastgesteld. 10 vakken geven een beoordeling voor BA in klas 3 thavo.  

SCORE BA BEVORDEREN BESPREKEN 

10xA X  

9xA, 1xB X  

8xA, 2xB X  

anders  x 

 

 Bovenbouw 

In de havo bovenbouw krijgen leerlingen alle vakken waar centraal schriftelijk eindexamen voor 

wordt gedaan, met uitzondering van het vak Engels, weer in het Nederlands. De overige vakken 

worden in het Engels gegeven. Dat zijn voor de havo de volgende vakken: Physical Education, Art & 

Culture, Social Science, Global Perspectives. 

 

Het vak Engels 

Bij het vak Engels worden leerlingen in klas 4 & 5 voorbereid op een regulier examen Engels en op 

een Cambridge International Certificate Language and Literature AS-level. Het AS examen richt zich 

enerzijds op taal in context waar verschillende type teksten bestudeerd en geschreven zullen 

worden. Anderzijds richt het zich op literatuur waarvoor twee werken uitgebreid bestudeerd 

worden. Deelname aan het examen is vrijwillig. 

In de vierde klas worden leerlingen daarnaast voorbereid op het behalen van een taalcertificaat (First 

Certificate in English of Certificate in Advanced English). Deelname is vrijwillig. 

 

Internationalisering 

Ook in de bovenbouw is internationalisering een belangrijke component van tweetalig onderwijs. In 

klas 4 nemen leerlingen daartoe deel aan een buitenlandreis / uitwisseling.  

Met het vak Global Perspectives geven we in de bovenbouw verder vorm aan burgerschap in 

internationaal perspectief.  

 



 

Kosten 

De kosten voor de bovenbouw tweetalig havo bedragen: 

- 460 euro voor klas 4. Deze kosten betreffen naast materiaal en excursies voornamelijk de 

uitwisseling.  

- Rond de 100 euro voor klas 5. Deze kosten betreffen voornamelijk materiaal en excursies. 

- De kosten voor Cambridge certificaten komen hier nog bij. Die kosten wijzigen elk jaar. 

Voorlopig liggen zij rond de 250-275 euro per certificaat. 

 


