Heeft u beroepsmatig of anderszins behoefte aan een uitstekende beheersing van de
Engelse taal? Wilt u zich goed in het Engels kunnen uitdrukken, zowel schriftelijk als
mondeling? Wilt u uw Engelse taalvaardigheden – lezen, schrijven, spreken en luisteren –
verbeteren? Wilt u graag een certificaat Engels op VWO niveau behalen?
Schrijf u dan in voor de cursus Engelse Taal en Literatuur VWO op het Vavo Lyceum van
Twente. In deze cursus werkt u onder begeleiding aan het behalen van een nationaal
erkend certificaat. Dit certificaat bevestigt dat u de Engelse taalvaardigheden op een
gevorderd niveau beheerst.
Het opleidingsprogramma
Het VAVO Lyceum van Twente biedt een cursus Engelse taal en literatuur op VWO niveau aan.
Studenten worden in een kleine klas geplaatst en er wordt door bekwame en ervaren docenten
les gegeven. In de lessen wordt uiteraard zoveel mogelijk Engels als voertaal gebruikt.
Naast het verbeteren van de taalvaardigheden wordt er ook aandacht besteed aan grammatica
en woordenschat. Dit zijn de bouwstenen van een taal. Ook de Britse cultuur en de Engelse
Literatuur maken deel uit van de cursus. Beroemde schrijvers als Chaucer, Shakespeare, Austen
en Dickens worden besproken.
Omdat het landelijke VWO Engels eindexamen de nadruk legt op wat we intensieve
leesvaardigheid noemen, maakt een degelijke examentraining hiervoor ook deel uit van de
cursus.
De vaardigheden van studenten worden bij aanvang van het schooljaar getoetst door middel van
een entreetoets. Aan de hand van de resultaten hiervan ontwerpen docent en student een
persoonlijke leerroute. Zo wordt de student in staat gesteld om meer aandacht te geven aan die
vaardigheden die de meeste verbetering behoeven. Zo verhogen we de effectiviteit van de
cursus.
Inbreng door studenten wordt zeer gewaardeerd. Alle suggesties en ideeën ten aanzien van
lesmaterialen en leeractiviteiten zijn welkom. Samen kunnen docent en student de inhoud van de
cursus zoveel mogelijk personaliseren en zodoende het leerplezier verhogen.
Toelaatbaarheid
Er zijn geen bijzondere toelatingseisen. Een Havo diploma (of daarmee vergelijkbaar) strekt tot
aanbeveling maar is niet verplicht. Studenten dienen zich wel te realiseren dat er flink moet
worden gelezen in deze cursus.
Aangezien Engelse Literatuur een verplicht onderdeel van het examenprogramma is dienen
studenten bereid te zijn zich te verdiepen in de literatuurgeschiedenis.
Naast het lezen van materialen voor de literatuur en als onderdeel van de Examentraining,
moeten studenten 3 romans lezen. Een lijst met goedgekeurde titels om uit te kiezen wordt
verstrekt. Maar omdat we eigen inbreng van studenten waarderen is het ook mogelijk om
persoonlijke favorieten aan te dragen ter goedkeuring.
De docenten Engels van het VAVO beschouwen lezen als een cruciaal onderdeel van het leren
van een taal. Door lezen leert men te spelen met de taal, lezen vergroot de woordenschat en
lezen draagt bij aan inzicht in en begrip voor de cultuur, de mensen en de gewoontes en
gebruiken van een land.

Studielast
De cursus VWO Engels voor Volwassenen duurt een volledig schooljaar. Elke week is er een les
van 135 minuten. Deze les wordt op één avond gegeven. Huiswerk neemt, afhankelijk van de
voorkennis en aanwezige vaardigheden van de student, één tot anderhalf uur per week in beslag.
Lestijden en locatie
De lessen beginnen op 12 september 2017. Er zijn 21 lesweken, 3 toetsweken en één middag
voor het Centraal Examen Engels. De lessen worden gegeven aan het Vavo Lyceum van Twente,
Piet Heinstraat 4-6, Enschede op dinsdagavond 19:15 - 21:45 uur (onder voorbehoud).
Kosten
De kosten van dit programma zijn: € 195,-- per jaar. Dit bedrag is inclusief boeken/lesmateriaal.
LiteratuurFinish Up, Alquin en een viertal readers.

Inschrijven
Meld u aan - bij voorkeur vóór 1 september 2017 - voor deze Vwo-opleiding via de button “Meld
je aan” en vermeld daarbij in het tekstvak: "Engels voor Volwassenen". U ontvangt daarna een
digitale uitnodiging voor een kennismakings- en intakegesprek.

