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Fast Lane 
English

Samen  
werken  

aan jouw  
toekomst



Wat is Fast Lane English (FLE) ?
Sneller en meer Engels leren. De term Fast Lane zegt het al: via de 
rijbaan voor snelverkeer gaan we recht en snel op ons doel af. We 
gaan veel vlugger door de basisstof heen en brengen het Engels 
steeds zoveel mogelijk in de praktijk. 

Waarom FLE?
• Engels, dé wereldtaal, wordt steeds belangrijker.
• Op de Nederlandse hogescholen en universiteiten worden 

steeds meer Engelse boeken gebruikt en colleges in het Engels 
gegeven. 

• Veel Nederlandse studenten volgen een deel van hun studie in 
het buitenland.

• Het Bouwens geeft je de kans je talenten te versterken. Fast 
Lane English biedt je uitdaging en de mogelijkheid om je verder 
te ontwikkelen.

Voor wie is FLE?
Voor leerlingen met een atheneumadvies die gemotiveerd zijn om 
iets extra’s aan Engels te doen en een positief advies hebben van 
hun vakdocent en mentor. Je moet er plezier in hebben om een taal 
echt goed te leren en daarbij de puntjes op de ‘i’ te zetten. Ook is het 
handig als je van lezen houdt en bereid bent regelmatig te studeren. 
Op het gymnasium volgen alle leerlingen FLE.

Kun je kiezen voor FLE als je dyslectisch bent?  
Dat hangt ervan af. Wanneer je veel problemen hebt met lezen, 
dan raden we het je af. Er wordt namelijk veel gelezen in Fast Lane 
English. Spellingsproblemen hoeven je er niet van te weerhouden. 
Bij het officiële Cambridge-examen heb je recht op extra faciliteiten, 
zoals extra tijd en vergroot lettertype.

Hoe leer je FLE?
• De lessen zijn volledig in het Engels. Je hoort en spreekt alleen 

Engels.
• De nadruk ligt op de taalvaardigheden. 
• Er is veel aandacht voor spreek- en schrijfvaardigheid 

(presentaties, e-mailproject, reports).
• In het derde leerjaar maak je, indien mogelijk, een reis naar 

Engeland.

Wat is het doel van FLE?
Leerlingen worden opgeleid om een Cambridge-examen te behalen 
op een zo hoog mogelijk niveau. We gaan ervan uit dat iedereen aan 
het einde van zijn schoolcarrière in staat moet zijn om het Cambridge 
C1 Advanced (CAE) met een voldoende af te ronden. De excellente 
leerling zal mogelijk het Cambridge C2 Proficiency (CPE) kunnen 
halen. Het examen bestaat uit: Listening, Reading/Use of English, 
Writing en Speaking.

Deze diploma’s staan internationaal hoog aangeschreven en worden 
wereldwijd erkend. Als je in het bezit bent van C1 Advanced of 
C2 Proficiency word je wat taalvaardigheid betreft zonder meer 
aangenomen op Engelstalige universiteiten of overige instellingen 
voor hoger onderwijs in het buitenland.

Een leerling met FLE maakt ook het eindexamen voor het reguliere
vwo-diploma. Het Cambridge-examen is afwijkend van het vwo-
examen: er mag niet met een woordenboek worden gewerkt 
(idioomkennis is essentieel), opgaven zijn heel praktisch gericht en 
het beantwoorden van de vragen vergt, naast taalvaardigheid, ook 
enige creativiteit.
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Is er voor FLE een vaste klas?
Bij voldoende aanmeldingen wordt er van de Fast Laners een
vaste klas gemaakt. Zij volgen alle andere lessen dus ook samen.
Bij onvoldoende aanmeldingen wordt een combinatieklas
samengesteld, waarbij de FLE-leerlingen apart Engelse les volgen. In 
die combinatieklas kun je dus bij een vriend(in) in de klas komen die 
geen FLE volgt.

Wanneer FLE niet bevalt, kun je dan nog terug?
Kies je voor FLE, dan doe je dit in principe voor het hele traject
tot en met 5 vwo.

Wat kost FLE?
Om in bezit te komen van een Cambridge-certificaat, moet je een 
extern examen afleggen. Dit officiële examen van de University of 
Cambridge wordt afgenomen onder auspiciën van de British Council 
in Nederland. De kosten hiervan zijn voor rekening van de ouders/
verzorgers. 

De meest actuele informatie (data en kosten) vind je op  de website 
van de British Council: https://www.britishcouncil.nl

(Hoe) kun je je aanmelden?
Je docent Engels geeft een advies over het wel of niet volgen
van FLE. Samen met je mentor wordt er onder andere gekeken 
naar je cijfers voor de kernvakken (Ne, En, wi), maar ook naar je 
motivatie. Vervolgens krijg je te horen of je in aanmerking komt en 
word je geplaatst in een 2 atheneumklas, met of zonder FLE. Kies je 
voor gymnasium, dan volg je automatisch FLE.

Toch nog een vraag? 
Heb je na het bestuderen van deze flyer toch nog een vraag, dan 
kun je contact opnemen met de coördinator van Fast Lane English, 
Sonja Reidt (s.reidt@stichtinglvo.nl) of met de teamleider Rob van 
Gameren (r.vangameren@stichtinglvo.nl).
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