
DELF / Goethe / Cambridge examens: internationaal erkende taalcertificaten 

Elk land heeft zijn eigen onderwijssysteem. Jaren geleden heeft de Raad van Europa 

besloten om een raamwerk op te stellen om taalniveaus met elkaar te kunnen 

vergelijken. Dit raamwerk beschrijft wat je in een vreemde taal precies moet kunnen 

om aan te tonen dat je deze taal op een bepaald niveau beheerst. Er zijn zes niveaus 

die je in het volgende schema kunt samenvatten:   

  

Basisgebruiker: 

           

 

Onafhankelijke gebruiker: 

           

  

Vaardige gebruiker: 

           

A1 is het laagste niveau, C2 is het niveau van de 'near native speaker' met een 
academisch denkniveau. Deze niveaus kun je voor alle talen gebruiken en 
betekenen in alle landen hetzelfde.  

Het Gymnasium Haganum biedt leerlingen de mogelijkheid om deze internationaal 
erkende certificaten te behalen, omdat hiermee de internationale arbeidsmarkt voor 
ze openstaat. 

Waarom zijn DELF / Goethe / Cambridge certificaten interessant voor onze 

leerlingen? 

1) Deze certificaten stellen de leerling in staat om wereldwijd zijn/haar 

beheersing van de Franse, Duitse en Engelse taal aan te tonen. Dit kan 

waardevol zijn bij studeren, werken en wonen in het buitenland  

 

2) De certificaten zijn een waardevolle toevoeging op het gymnasium-

einddiploma: het laat zien dat de leerling zich naast het reguliere 

lesprogramma heeft ingespannen om extra taalcertificaten te behalen. Bij 

verschillende studies in binnen- en buitenland wordt gevraagd naar de extra’s 

die leerlingen hebben gedaan gedurende hun schoolloopbaan. Deze 

certificaten kunnen  hiervoor aangemerkt worden.  

 

Op het Gymnasium Haganum worden de talen Frans en Duits heel goed gekozen en 

veel leerlingen nemen deel aan deze internationale examens. De schoolleiding vindt 

het belangrijk dat leerlingen hieraan deelnemen en neemt daarom een gedeelte van 

de examenkosten voor haar rekening. 

Voor de diploma-uitreiking van DELF en Goethe worden de leerlingen en hun ouders 

op school uitgenodigd:  de Duitse en de Franse Ambassadeur reiken de diploma’s uit 

aan onze leerlingen.  


