Jouw leerroute
om stapsgewijs
Engels te leren
Cambridge English Qualifications zijn toegespitste
examens, die het leren van Engels plezierig, effectief
en nuttig maken. Onze unieke aanpak stimuleert
continue vooruitgang met een duidelijke leerroute
om taalvaardigheden Engels op te bouwen.
Elk examen is gericht op een niveau van het
Europees Referentiekader (ERK), waardoor leerlingen
vaardigheden voor spreken, schrijven, lezen en
luisteren kunnen ontwikkelen en verbeteren.
Of leerlingen nu in Nederland of in het buitenland
willen wonen, werken of studeren, onze diploma’s
bewijzen dat ze over de Engelse taalvaardigheden
beschikken om te slagen.

Waarom kiezen
voor onze examens?
Betere vooruitgang
Onze toegespitste examens helpen bij het
structureren van het taalleerproces en geven
duidelijke doelstellingen voor de leerling. Vol
vertrouwen kunnen leerlingen zich voorbereiden op
examens en docenten kunnen advies geven over de
vooruitgang.

Wereldwijd geaccepteerd
Cambridge English Qualifications worden
geaccepteerd en vertrouwd door duizenden
organisaties wereldwijd. Onze diploma’s zijn
een bewijs van uitmuntendheid, die deuren
openen naar hoger onderwijs en uitdagende
carrièremogelijkheden.

Natuurlijk taalgebruik
Onze examens zijn gebaseerd op onderzoek dat het
belang toont van conversatie en interactie in een
betekenisvolle context. De examens zijn gebaseerd
op authentieke situaties. De vaardigheden, die
leerlingen nodig hebben voor de examens, zijn
daarom dezelfde vaardigheden die ze nodig hebben
buiten het klaslokaal.

Ondersteuning voor docenten
We bieden een scala aan onderwijsondersteuning,
voorbereidingsmaterialen en gratis aanvullend
materiaal om scholen en docenten te helpen bij het
leerproces van hun leerlingen.

Pre A1 Starters,
A1 Movers, A2 Flyers
Deze examens, speciaal ontwikkeld voor 6- tot
12-jarigen, zijn beschikbaar op drie niveaus: Pre
A1 Starters, A1 Movers en A2 Flyers. De examens
bestaan uit een reeks leuke en motiverende Engelse
taaltoetsen waarin alle taalvaardigheden aan bod
komen. Zo wordt stap voor stap een solide basis
gelegd voor de middelbare school. Elke leerling
ontvangt een certificaat.
Examenindeling

Pre A1
Starters

A1
Movers

A2
Flyers

Pre A1

A1

A2

3

3

3

Totale duur
examen

43-45
min

60-62
min

72-74
min

Lezen en schrijven

20 min

30 min

30 min

Luisteren

20 min

25 min

25 min

Spreken

3-5 min

5-7 min

7-9 min

ERK niveau
Aantal examens

Aanbevolen
lesmethodes ter
voorbereiding

ERK niveau

Cambridge English Scale

Pre A1 tot A2

80-139

A2 Key for Schools
Dit certificaat helpt leerlingen met het ontwikkelen
van alledaags geschreven en gesproken Engels op
A2 niveau. Dit is het eerste examen binnen de for
Schools reeks, die scholieren op de juiste leerroute
brengt om de Engelse taal te beheersen.

Examenindeling

A2

ERK niveau
Mogelijke afname
Totaal aantal examens
Totale duur examens

CB of PB (1)
3 (2)
108-110 min

Lezen en schrijven

70 min

Luisteren

30 min

Spreken

8-10 min

Aanbevolen
lesmethodes ter
voorbereiding

ERK niveau

Cambridge English Scale

A2

120-139

Kandidaten die een ‘Distinction’ behalen (score tussen 140 en
149) ontvangen een B1 certificaat.
Kandidaten die een score behalen tussen 100 en 119 ontvangen
een A1 certificaat.

B1 Preliminary for Schools
Een leerling met dit diploma is in staat de taal
te begrijpen en hierin te communiceren op een
tussenniveau. Dit geldt voor alledaags Engels, zowel
schriftelijk als mondeling. Dit eindniveau voor vmbo
is geschikt voor de doorstroom naar havo en mbo.

Examenindeling

B1

ERK niveau
Mogelijke afname
Totaal aantal examens
Totale duur examens

CB of PB (1)
3 (2)
136-138 min

Lezen en schrijven

90 min

Luisteren

36 min

Spreken

10-12 min

Aanbevolen
lesmethodes ter
voorbereiding

ERK niveau

Cambridge English Scale

B1

140-159

Kandidaten die een ‘Distinction’ behalen (score tussen 160 en
169) ontvangen een B2 certificaat.
Kandidaten die een score behalen tussen 120 en 139 ontvangen
een A2 certificaat.

B2 First for Schools
Dit certificaat bewijst dat de leerling over een
aanzienlijk niveau beschikt, dat kan worden
toegepast voor werk- of studiedoeleinden. Dit is
het eindniveau voor havoleerlingen. B2 First (for
schools) wordt erkend door beroepsopleidingen en in
het bedrijfsleven bijvoorbeeld door Shell, Philips en
AkzoNobel.
Examenindeling

B2

ERK niveau
Mogelijke afname
Totaal aantal examens

CB of PB (1)
4 (3)

Totale duur examens

209 min

Lezen / Use of English

75 min

Schrijven

80 min

Luisteren

40 min

Spreken

14 min

Aanbevolen
lesmethodes ter
voorbereiding

ERK niveau

Cambridge English Scale

B2

160-179

Kandidaten die een ‘Grade A’ behalen (score tussen 180 en 189)
ontvangen een C1 certificaat.
Kandidaten die een score behalen tussen 140 en 159 ontvangen
een B1 certificaat.

C1 Advanced
Dit is het ideale examen voor studenten, die zich
voorbereiden op het universitair onderwijs of op
een carrière op (inter)nationaal niveau.
C1 Advanced geeft toegang tot 100% van de
universiteiten in Groot-Brittannië, Ierland, Australië
en vele universiteiten wereldwijd.

Examenindeling

C1

ERK niveau
Mogelijke afname
Totaal aantal examens

CB of PB (1)
4 (3)

Totale duur examens

235 min

Lezen / Use of English

90 min

Schrijven

90 min

Luisteren

40 min

Spreken

15 min

Aanbevolen
lesmethodes ter
voorbereiding

ERK niveau

Cambridge English Scale

C1

180-199

Kandidaten die een ‘Grade A’ behalen (score tussen 200 en 209)
ontvangen een C2 certificaat.
Kandidaten die een score behalen tussen 160 en 179 ontvangen
een B2 certificaat.

C2 Proficiency
Dit examen is het hoogste niveau en toont aan
dat de student de Engelse taal beheerst op een
uitmuntend niveau. C2 Proficiency heeft op zijn
minst dezelfde erkenning als C1 Advanced voor
studeren in het buitenland. Tevens is dit diploma
nodig om lessen in het Engels te geven.

Examenindeling

C2

ERK niveau
Mogelijke afname
Totaal aantal examens

CB of PB (1)
4 (3)

Totale duur examens

236 min

Lezen / Use of English

90 min

Schrijven

90 min

Luisteren

40 min

Spreken

16 min

Aanbevolen
lesmethodes ter
voorbereiding

ERK niveau

Cambridge English Scale

C2

200-230

Kandidaten die een score behalen tussen 180 en 199 ontvangen
een C1 certificaat.
(1) CB: op de computer (in examencentra waar mogelijk); PB: op papier.
(2) De totale score is berekend op een gemiddelde score van de drie examenonderdelen waarbij
Lezen en Luisteren dubbel tellen.
(3) De totale score is berekend op een gemiddelde score van de vijf examenonderdelen waarbij
Use of English wordt beschouwd als een apart examenonderdeel.

Over ons

Wij zijn Cambridge Assessment English.
Als onderdeel van de Universiteit van Cambridge
helpen we miljoenen mensen Engels te leren en hun
vaardigheden aan de wereld te bewijzen.
Engels leren is voor ons meer dan examens en cijfers.
Het gaat om het vertrouwen om te communiceren
en een leven lang toegang te krijgen tot verrijkende
ervaringen en kansen.

Een paar feiten en cijfers over ons:
• 5,5 miljoen kandidaten per jaar
• Geaccepteerd door meer dan 20.000 organisaties
wereldwijd
• 2.800 examencentra in 130 landen
• Meer dan 50.000 voorbereidingscentra
• Leverancier van Engelstalige examens sinds 1913
We hebben Cambridge English Qualifications voor
scholen, algemeen en hoger onderwijs en het
bedrijfsleven.

Voor meer informatie:
Bezoek onze Nederlandstalige website:
www.cambridgeenglish.org/nl
Toegang tot ons gratis voorbereidingsmateriaal
(Engelstalige site):
www.cambridgeenglish.org/learning-english/
Voor overige vragen, mail naar:
info-benelux@cambridgeenglish.org
Alle informatie is geldig op het moment van publicatie, januari 2018.
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