Ontdek hoe u
Cambridge English Qualifications
kunt invoeren binnen
uw school
Een lesprogramma Engels,
dat zijn bekwaamheid heeft bewezen
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Cambridge Assessment English
Wij zijn:
•

•

Een non-profit organisatie, onderdeel van de
Universiteit van Cambridge. Ons Benelux team
is gevestigd in Parijs en werkt nauw samen met
collega’s, die verantwoordelijk zijn voor o.a.
Frankrijk, Zwitserland en Noord-Afrika.
Mede-oprichter van ALTE (The Association of
Language Testers in Europe), betrokken bij de
oprichting van het ERK (Europees Referentiekader
voor de Talen), hét hulpmiddel voor het vergelijken
van vaardigheden in vreemde talen, ontwikkeld
door de Europese Raad.

•

Een expert op het gebied van het evalueren van
niveaus Engels sinds meer dan 100 jaar.

•

Een leverancier van Engelstalige examens sinds
1913 voor meer dan 6 miljoen kandidaten per jaar
en worden geaccepteerd door meer dan 22.000
organisaties wereldwijd. We hebben meer dan
2800 examencentra in 135 landen.

•

Onze missie: u ondersteunen bij het leerproces van
uw leerlingen voor de Engelse taal...
... zowel bij de beoordeling als bij het leren en het
lesgeven.

Voor elke leerling, bij elke stap
Werken met Cambridge Assessment English betekent toegang tot een uitgebreid pakket van examens en
ondersteuning. Met de juiste ondersteuning is het leren van een taal een fascinerende reis.

2

Uw doelen
•

Breng leerlingen naar het hoogste haalbare niveau
Engels door een lesprogramma in te voeren, dat zijn
bekwaamheid heeft bewezen;

•

Toon de effectiviteit van uw huidige lesprogramma
voor versterkt Engels;

•

Geef leerlingen de beste kans voor hun
vervolgonderwijs;

“De mogelijkheid hebben om vmboleerlingen Cambridge English te bieden,
heeft me doen beseffen hoe nuttig het
is voor leerlingen, die op de middelbare
school een lager niveau volgen. Het
helpt om hun zelfvertrouwen te
vergroten. Een goede kennis van het
Engels wordt steeds belangrijker.”
Nilab Azimi
Docent Engels Trias Vmbo
Krommenie

•

Onderscheid u van andere scholen door een
specifiek aanbod aan te bieden;

•

Bereik sterke leerlingen en bied hen een
aantrekkelijk en uitdagend lesprogramma;

•

Ontwikkel de vaardigheden van docenten en
leerlingen dankzij een programma dat plezierig,
effectief en nuttig is.

“Het fijne aan dit programma is dat de
kinderen enorm gemotiveerd worden,
dat ze zin krijgen om Engels te praten.
Het spreekt gewoon enorm hun
beleveniswereld aan. Young Learners
en Cambridge English zijn goede
bouwstenen voor de toekomst van de
kinderen.”
Betül Şahin
Leerkracht basisschool Cosmicus
Rotterdam
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Wat wij bieden:
We begeleiden u bij het invoeren van
Cambridge English Qualifications bij u op school
•

U geeft voorbereidingslessen voor onze examens.

•

Wij adviseren u over:
•

De inhoud van het lesprogramma,
voorbereidingsmaterialen;

•

Het aantal lessen, de duur van het
lesprogramma;

•

Praktische handvatten door de ervaring van
andere scholen te delen;

•

Wij brengen u in contact met een exam centre bij
u in de buurt. Indien mogelijk kan het examen zelfs
bij u op school worden afgenomen.

“Als meest erkende diploma Engels
wereldwijd is het Cambridge English
programma een enorme verrijking
voor het onderwijs. Leerlingen worden
op alle vaardigheden uitgedaagd
met onderwerpen, die passen bij hun
beleveniswereld. Er zijn kwalificaties van
A1 tot C2 niveau van het ERK waardoor
er een doorlopende leerlijn is, want er is
een diploma voor elke leerling, bij elke
stap. Met de ondersteuning van onze
exam centres, onze consultants en onze
collega’s van Cambridge University Press
is de invoering van Cambridge English
een succesvol lesprogramma binnen
uw school. We halen het beste uit uw
leerlingen en uit u als docent”
Marleen Geertsma
Country Manager Benelux
Cambridge Assessment English
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Cambridge English Qualifications
•

Cambridge English Qualifications zijn nauw
aangesloten op het Europees Referentiekader
voor Talen (ERK), de norm voor talen waaraan
Cambridge English heeft meegewerkt in de
totstandkoming ervan. Omdat het nationale
onderwijscurriculum ook in overeenstemming
is met het ERK, sluiten Cambridge English
Qualifications volledig aan op het
onderwijsprogramma.

•

Elk examen is gericht op het niveau van het ERK,
waardoor leerlingen stap voor stap hun doelen
kunnen bereiken en hun zelfvertrouwen vergroten.

•

Een voorbereiding op Cambridge English
Qualifications betekent grondig werken aan elke
taalvaardigheid van het ERK, want elke examen
beoordeelt systematisch de vier vaardigheden:
lezen, luisteren, schrijven en spreken.

•

Het examen leidt tot een internationaal diploma
welke geldig is een leven lang (2 jaar voor tests).

““Het is een mooie manier om studenten
en docenten te motiveren het beste
uit zichzelf te halen. ‘Spelenderwijs’
leren, daar krijg je energie van en dat
heeft een positieve uitstaling op andere
studenten en docenten. Studenten
komen van school met een diploma en
een Cambridge English certificaat. Dat
staat goed op je CV als je solliciteert en
geeft meer basis als je gaat doorleren.”
J. F. Oostenbrink
Opleidingsmanager mbo Alfa-college
Groningen

•

De certificaten van Cambridge English zijn
waardevol voor:
•

Een uitdagend lesprogramma Engels;

•

Een doorlopende leerlijn binnen uw
curriculum;

•

Het openen van deuren naar hoger onderwijs
en uitdagende carrièremogelijkheden, want
zij bewijzen uitmuntendheid;

•

Studeren in het buitenland. Met name het
examen C1 Advanced wordt bijna overal
geaccepteerd voor toelating aan de opleiding.

“In de afgelopen jaren hebben we
gezien dat dit programma en de
Cambridge-certificaten onze leerlingen
hebben geholpen bij het verkrijgen
van stageplekken, bij toelating tot
universiteiten wereldwijd én bij het
vinden banen, die normaalgesproken
niet voor hen beschikbaar zouden zijn
geweest.”
Femke Pieters
Docent Engels RSG Enkhuizen
Enkhuizen

5

Onze examens
B2 First for Schools

Listening

Reading

Writing

Speaking

40 min

1u15**
Diverse teksten
begrijpen.

1u20
2 stukken
schrijven: een
opstel en een
tekstsoort naar
keuze.

14 min
In tweetallen
een gesprek
voeren waarin
de kandidaten
zich spontaan
uitdrukken
over diverse
onderwerpen.
Er zijn twee
examinatoren
aanwezig.

45 min
Twee
onderdelen.
Onderdeel één:
reageren op
een e-mail.
Onderdeel
twee: een
artikel of
een verhaal
schrijven.

10-12 min
In tweetallen
een gesprek
voeren waarin de
kandidaten hun
mening uiten.
Er zijn twee
examinatoren
aanwezig.

Dit certificaat bewijst dat de leerling over een
aanzienlijk niveau beschikt welke kan worden
toegepast op werk- of studiedoeleinden. Dit is het
eindniveau voor havoleerlingen.
B2 First (for schools) wordt erkend in
beroepsopleidingen en in het bedrijfsleven
bijvoorbeeld door Shell, Philips en AkzoNobel.
NB Kandidaten die een ‘Grade A’ scoren
ontvangen een C1-vermelding op het certificaat.
Kandidaten die onvoldoende behalen ontvangen
een B1-vermelding.

Diverse
audiofragmenten
begrijpen:
radio-uitzendingen,
publieke
mededelingen.

B1 Preliminary for Schools

35 min

Use of English
Beheersen van
grammatica en
woordenschat.

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.
NB Kandidaten die een ‘Grade A’ scoren ontvangen
een B2-vermelding op het certificaat.
Kandidaten die onvoldoende behalen ontvangen
een A2-vermelding.

Diverse
audiofragmenten
begrijpen: interviews
en gesprekken
over alledaagse
onderwerpen.

45 min
Diverse teksten
begrijpen
Korte en
langere teksten,
gatenteksten,
omschrijvingen.

A2 Key for Schools

30 min

1u

8-10 min

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
Engels taal te beheersen.
Kandidaten die een ‘Grade A’ scoren ontvangen
een B1-vermelding op het certificaat.
Kandidaten die onvoldoende behalen ontvangen
een A1-vermelding.

Diverse
audiofragmenten
begrijpen: gesproken
materiaal waarin
mensen redelijk
langzaam spreken.

Eenvoudige schriftelijke
informatie begrijpen
(aanplakbiljetten, tijdschriften).
Eenvoudige gatenteksten
invullen, schrijven op instructie.
Opstellen van een verhaal
a.d.h.v. drie plaatjes.

In tweetallen
een gesprek
voeren waarin
de kandidaten
simpele vragen
stellen en
beantwoorden.
Er zijn twee
examinatoren
aanwezig.

Young Learners

20 tot 25 min

Van 20 min (Starters) tot
40 min (Flyers)

Zinnen (Starters) of
korte teksten (Flyers)
begrijpen.

Korte en langere zinnen
begrijpen.
Veel afbeeldingen.

Van 3-5 min
(Starters)
tot 7-9 min
(Flyers)

Deze examens, speciaal ontwikkeld voor 6- tot
12- jarigen, bestaan uit drie niveaus: 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.

Veel afbeeldingen.

Individueel
een gesprek
voeren met één
examinator:
simpele vragen
en antwoorden.
Veel
afbeeldingen.

*6 De totale score is berekend op een gemiddelde score van de drie examenonderdelen waarbij Reading en Listening dubbel tellen.
** De totale score is berekend op een gemiddelde score van de vijf examenonderdelen waarbij Use of English wordt beschouwd als een apart examenonderdeel

Aanbevolen
voorbereidingsmateriaal
Online voorbereidingsmateriaal:
www.cambridgeenglish.org/nl/support
Lesmethodes:

Online voorbereidingsmateriaal:
www.cambridgeenglish.org/nl/support
Lesmethodes:

Online voorbereidingsmateriaal:
www.cambridgeenglish.org/nl/support
Lesmethodes:

Online voorbereidingsmateriaal:
www.cambridgeenglish.org/nl/support
Lesmethodes:

De meeste van de aanbevolen lesmethodes worden gebruikt met
ondersteuning van een docent.
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Mijn ervaring
“ In Nederland is de Engelse taal een belangrijke taal vanwege de groeiende internationale
samenleving. Dus is het ook belangrijk voor nationale bedrijven dat studenten hebben aangetoond
dat ze op een specifiek niveau zitten met Engels. Het certificaat is je hele leven lang geldig. ”
Kevin Dijkema
Docent Engels Alfa-college MBO
Groningen

“ Het is fantastisch! Cambridge English biedt een goed scala aan lesmateriaal en het feit dat elke
vaardigheid telt, betekent dat leerlingen die misschien niet zo goed kunnen lezen, nog steeds
een diploma kunnen behalen. Alle vaardigheden zijn belangrijk. ”
Jeanet v/d Heuvel
Docent Engels Ds.Pierson College
‘s-Hertogenbosch

“ Ik heb Young Learners Movers gedaan, omdat ik het heel belangrijk vind om beter Engels te
leren en goed te kunnen praten. Je krijgt een diploma en dat kan je later heel goed helpen. Door
Cambridge English heb ik ook gemerkt dat ik meer wil leren van de Engelse taal.”
Zeyneb (12)
Leerling basisschool Cosmicus
Rotterdam

“ Ik heb stap voor stap mijn Engels verbeterd door Cambridge English. En ik ga nu door naar C1.
Engels is erg belangrijk in mijn IT opleiding aangezien IT heel veel Engelse termen gebruikt en de
hele wereld Engelstalig is. ”
Gaia Miglino
Student Applicatie en mediaontwikkelaar Alfa-college MBO
Groningen

“ Het is natuurlijk ook belangrijk om te laten zien van: ik heb dit niveau behaald. Maar ook
andersom, het is voor jezelf ook goed natuurlijk. Het is een grote aanwinst. Ik kan Cambridge
English alleen maar adviseren. ”
Mehmet Doganbas
Ouder basisschool Cosmicus
Rotterdam

“ Cambridge English examens pas in de bovenbouw aanbieden vinden wij te laat. Stap voor stap leren
en evalueren leidt tot meer structuur in de taal. De examens zijn erg nuttig voor zowel leerlingen,
die wat extra hulp kunnen gebruiken als degenen die juist meer uitdaging nodig hebben. ”
Helmi Sonneveld
Docent Engels Goois Lyceum
Bussum
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Hoe kunt u uw leerlingen het beste
voorbereiden ?
Onderwijsondersteuning
We bieden een scala aan onderwijsondersteuning,
voorbereidingsmaterialen en gratis aanvullend materiaal
om u en uw collega’s te helpen bij het leerproces van uw
leerlingen. Onze leermiddelen zijn ontwikkeld door veel
onderzoek gebaseerd op hoe kinderen het beste leren.
Zo kunnen uw leerlingen hun taalvaardigheden Engels
verbeteren zowel binnen als buiten het klaslokaal.

Ook op social media publiceren we regelmatig tips en:
Facebook : www.facebook.com/CambridgeEnglish
YouTube : www.youtube.com/CambridgeEnglishTV
Twitter: twitter.com/CambridgeEng

Samen met Cambridge University Press produceren
we de enige officiële voorbereidingsmaterialen voor
Cambridge English Qualifications zoals uitgebreide
lesmethodes en examenbundels. Ook hebben we een
reeks apps, voorbeeldexamens en bronnen ontwikkeld
om grammatica, vocabulaire en uitspraak te oefenen.

Regelmatig organiseren we seminars voor docenten.
We brengen deelnemers met elkaar in contact om
ervaringen over ons programma te delen.

www.cambridge.org/nl/cambridgeenglish

www.cambridgeenglish.org/nl/support

Gratis online materiaal
Voor docenten hebben we diverse lesmaterialen
ontwikkeld zoals: proefexamens, correctiemodellen,
lesplanners en videofragmenten van
spreekvaardigheidexamens.
Leerlingen kunnen hun Engels verbeteren en kunnen
zich voorbereiden met behulp van online oefeningen,
spelletjes en applicaties.

Seminars en webinars:

Onze webinars zijn live na inschrijving via onze website.
We delen deze ook via Cambridge English TV, ons
YouTube kanaal.
Bezoek onze Nederlandstalige website, speciaal voor
scholen:
www.cambridgeenglish.org/nl/exams-and-tests/
qualifications/schools
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Waarom een Cambridge English
Preparation Centre worden ?
Een preparation centre is niet hetzelfde als een exam
centre. Het is een school waar leerlingen worden
voorbereid op de examens. De organisatie van de
examenafname wordt geregeld door het exam centre bij
u in de buurt. Afhankelijk van het aantal kandidaten kan
een exam centre bij u op school de examens afnemen.
Als officieel Cambridge English preparation centre
profiteert u van:
•

•

Ons officiële preparation centre logo zodat u kunt
laten zien, bijvoorbeeld op uw schoolwebsite, dat
u uw leerlingen voorbereidt op Cambridge English
Qualifications. Beschikbaar vanaf minimaal tien
kandidaten;
Ons officiële certificaat, beschikbaar vanaf 40
kandidaten per jaar;

•

Een pakket vol informatiemateriaal met
bijvoorbeeld een presentatie om ouders te
informeren over uw Cambridge English programma;

•

Een pakket met handvatten om uw diplomauitreiking tot een groot feest te maken;
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•

Een toegewijde Cambridge English consultant, in
aanvulling op de contactpersoon van het door u
gekozen exam centre;

•

De mogelijkheid om examens bij u op school te
laten afnemen (onder voorbehoud en afhankelijk
van een minimum aantal kandidaten);

•

Een nieuwsbrief en een website speciaal voor
preparation centres:
www.cambridgeenglish.org/nl
/information-for-preparation-centres

•

Online inzage van de resultaten van uw leerlingen;

•

Uitnodigingen voor seminars, die wij organiseren bij
u in de buurt;

•

Deelname aan onze jaarlijkse prijsvraag, The Prep
Centre Awards, met als hoofdprijs een verblijf voor
één persoon in Cambridge waar u een speciale
teacher training krijgt, een rondleiding door de
colleges en docenten uit andere landen ontmoet.

Werken met ons :
De volgende stap
Onze consultant zal met u bespreken, indien dit nog
niet gebeurd is, hoe u het beste het Cambridge English
programma binnen uw school kunt opzetten.

•

We bieden u een lijst van onze exam centres bij u in
de buurt. U bent vrij te kiezen bij welk exam centre
uw leerlingen het examen afleggen.

•

•

We staan tot uw beschikking gedurende
de voorbereidingsperiode en tijdens de
examenperiode.

We brengen u in contact met een pedagogisch
adviseur van Cambridge University Press, die u alles
kan uitleggen welk voorbereidingsmateriaal u kunt
gebruiken.

“Cambridge English is een verrijking op het bestaande aanbod. Het
maakt het onderwijsaanbod van elke school completer en het
zorgt voor (werk)plezier bij docenten en leerlingen. Het vergroot
betrokkenheid tot de school en dat is een grote waarde voor de
deelnemer. Ook geeft het een mooie uitstraling vanuit de school.
Voor de leerlingen is het een vorm van talentontwikkeling. Engels is
één van de kernvakken en het excelleren hierin en het behalen van het
Cambridge English certificate is een meerwaarde voor de deelnemers
tijdens de intake van de meeste vervolgopleidingen.
Cambridge English is een mooi programma waarin je alle facetten
van de taal (spreken, lezen, luisteren en schrijven) op een natuurlijke
manier en op eigen niveau kan volgen. Het biedt handvatten voor
differentiatie en sluit aan bij het reguliere lesconcept.”
Frank de Kort
Teamleider Trias VMBO
Krommenie
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Cambridge English Qualifications
Dankzij onze examens :
•

Biedt u leerlingen een internationaal erkend diploma aan;

•

Motiveert u uw leerlingen om hun Engels te verbeteren, stap voor stap;

•

Biedt u een uitdagend lesprogramma Engels wat uw school aantrekkelijk maakt voor nieuwe leerlingen;

•

Kunt u uw professionele ontwikkeling uitbreiden door middel van onze trainingen voor docenten;

•

Maakt u gebruik van onze begeleiding, ondersteuning en onze materialen.

Contact
Voor meer informatie:

Cambridge Assessment English Europe
27, rue de Berri
75008 Paris - France
Tél : +33 7 78 02 46 61
E-mail: info-benelux@cambridgeenglish.org
www.cambridgeenglish.org/nl/exams-and-tests/qualifications/schools
In het Engels:
/CambridgeEnglish
/twitter.com/CambridgeEng
/CambridgeEnglishTV
/linkedin.com/company/cambridge-assessment-english

Cambridge Assessment English is een afdeling van de Universiteit van Cambridge. Wij zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van ’s werelds meest populaire aanbod kwalificaties. Wij organiseren
examens Engels voor leerlingen en docenten. Jaarlijks maken 6 miljoen kandidaten in 135 landen een Cambridge English examen. Onze diploma’s en certificeringen worden internationaal erkend als bewijs van het
niveau Engels door meer dan 22.000 scholen, universiteiten, werkgevers en overheidsorganisaties. Onze examens zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek, dat wordt uitgevoerd door ‘s werelds grootste en zeer
toegewijde onderzoeksteams op het gebied van taal.
Cambridge Assessment English is een non-profit organisatie.
Bijgewerkte informatie op het moment van afdrukken (juli 2019)
Afbeeldingen: Peter Grundy
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