
Waarom een Cambridge 
English certificaat?
● Meer dan 60%* van de vacatures vraagt naar het niveau 

Engels: uw competenties zijn het waard om benadrukt te 
worden.

● Recruiters vragen nu om bewijs van het gewenste niveau 
Engels in plaats van: "goede beheersing van de Engelse taal".

● Cambridge English levert certificaten, erkend door:

● De Europese Raad: oprichter van 
het Europees Referentiekader voor Talen 
(ERK) in samenwerking met andere 
testontwikkelaars.. 

● Hogescholen en universiteiten: 
onze examens zijn een toelatingseis voor 
vele opleidingen in binnen- en 
buitenland.

● Een Cambridge English certificaat op uw 
LinkedIn profiel is het bewijs dat u een 
wereldwijd erkende kwalificatie Engels 
heeft behaald. 

● Wereldwijd zijn er meer dan 20 
000 organisaties, die de diploma’s 
en certificaten van Cambridge English 
accepteren, zoals:
Air France - Alcatel Lucent - Areva - 
Barclays Bank - Bayer - Capgemini - 
Christian Dior Parfums - Danone - Dell - 
Deloitte - Haribo - Heineken - H&M - 
ING bank - Philips - CILAS - Crédit 
Agricole - DHL - KPMG - Lidl - Microsoft - 
Nestlé - PepsiCo - Porsche - PWC - 
ReMax - Shel - Thalès - T Mobile - 
Unilever - Vodafone - Volkswagen - …

*bron CBS

"Het zien van dit diploma op een CV van een 
kandidaat bespaart me tijd in de wervingsselectie."  

Christian-Louis Col
International Commercial Directeur,
Lalique

"Een toegevoegde waarde van Cambridge English is dat 
mensen vanaf dag één direct kunnen communiceren met 
onze collega's. Engels is bij ons heel belangrijk. We werken 
met verschillende nationaliteiten. En wij bemiddelen voor 
diverse nationale en internationale organisaties."

Marc Ligeon
Senior Recruitment Consultant Finance,
Brainconsultant

"Onze wervingsafdeling accepteert vanaf nu de 
diploma’s van Cambridge."

Ronan Cornélis
Verantwoordelijke opleidingen,
Air France

Werkgevers praten erover!

Meer informatie:
www.cambridgeenglish.org/nl
Neem contact met ons op via het formulier:
www.cambridgeenglish.org/nl/contact 
info-benelux@cambridgeenglish.org 

Cambridge Assessment English is een afdeling van de 
Universiteit van Cambridge. We bieden een scala aan 
diploma’s Engels voor taalleerders en docenten, welke 
wereldwijd worden geaccepteerd.
Cambridge Assessment English - een non-profit organisatie.
Informatie geldig vanaf dag van afdrukken (juli 2019) ©
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University of 
Cambridge
op uw CV!
Wij helpen iedereen bij het leren van Engels
om zijn niveau aan de wereld te bewijzen

 - 



*Onze diploma’s hebben geen vervaldatum. Daarentegen is het mogelijk dat organisaties, die ze erkennen, om een recent certificaat vragen.

Examen of test? 

Weergave van internationaal 
Engels (Brits, VS, Australisch, 
etc.).

Toetsing vaak beperkt tot 
schriftelijk/mondeling begrip 
(MC). Andere vaardigheden zijn 
"optioneel".

Voorbereiding is gericht op het 
verbeteren van de score en niet 
op het optimaal bereiken van 
het niveau.

Linguaskill is ontworpen 
volgens het ERK. 
Concurrerende tests hebben 
hun eigen specifieke scores. 

Twee jaar geldig.

Andere tests, niet van 
Cambridge, hebben een 
beperkte erkenning wereldwijd.

Linguaskill biedt twee versies : 
General en Business English. 
Andere tests, niet van 
Cambridge, bieden slechts een 
business versie.

Ook hier komen alle taalnuances aan bod. 
In tegenstelling tot wat vaak wordt 
gedacht zijn Cambridge English diploma's 
niet Brits-Engels. 

Test Cambridge English diploma’s

Grondige beoordeling van de vier 
taalvaardigheden (lezen, luisteren, 
spreken, schrijven). Voor Speaking een 
officiële examinator.

Vereist een gedegen voorbereiding om de 
nodige taalvaardigheden te verwerven.

Diploma's die zijn afgestemd op het ERK, 
dé internationale norm voor het 
beschrijven van taalvaardigheden (niveau 
A1 tot C2), ontworpen door de Europese 
Raad. 

Geldig voor lange termijn*. 

Wereldwijd erkend, zoals in Europa en in 
de Commonwealth (UK, Canada, 
Australië, etc.).

Diploma’s beschikbaar voor General en 
Business English. 

Wat is het ERK?
Het Europees Referentiekader voor talen is gepubliceerd in 
2001 door de Europese Raad.

● Het is een internationale norm voor het beschrijven van 
taalvaardigheid en bestaat uit zes niveaus: van A1 tot en 
met C2 (basis- tot vaardige gebruiker).

● Dit kader wordt gedefinieerd op basis van bekwaamheid 
(de "can-do statements") voor verschillende 
vaardigheden: lezen, luisteren, spreken (en 
gespreksvaardigheid) en schrijven.

● Het ERK wordt gebruikt in vele landen, ook buiten 
Europa, om de voortgang te bevorderen.

● De schaal is onafhankelijk van de beoordelende 
organisatie en kan worden omgezet in elke taal in 
tegenstelling tot andere systemen, vaak specifiek voor 
een organisatie en van toepassing op één enkele taal.

Een diploma voor het leven
met het Cambridge English examen!

De voorbereiding op een Cambridge English examen stelt u in staat 
om mondeling en schriftelijk Engels te leren en een diploma te 
behalen dat geldig is voor de lange termijn*.

Met een diploma van Cambridge English op zak bewijst u uw 
niveau Engels aan werkgevers, universiteiten en diverse 
organisaties.

● Voor elk niveau een diploma algemeen Engels of business Engels.
● Alle vaardigheden komen aan bod: lezen, luisteren, spreken en 

schrijven.

Waar examen afleggen?
Op www.cambridgeenglish.org/nl/centres, vindt u alle 
gegevens van de Cambridge English exam centres. Zij kunnen u 
informeren over examendata, kosten en niveaus.

Welke examenvoorbereiding?
Diverse taleninstituten bereiden voor op de Cambridge English 
examens. Zij gebruiken het officiële voorbereidingsmateriaal en 
bieden diverse lessen aan, voor elk niveau. Bekijk het overzicht 
van de talenscholen bij u in de buurt: 
www.cambridgeenglish.org/nl/learning-english
Kijk ook eens bij onze gratis leeractiviteiten om u zo beter voor te 
bereiden: www.cambridgeenglish.org/nl/preparation 

Onze collega’s van Cambridge University Press bieden officieel 
voorbereidingsmateriaal inclusief handige examenbundels:
www.cambridge.org/nl/cambridgeenglish 
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Op korte termijn een certificaat nodig?
Maak één van de Linguaskill tests

Met Linguaskill kunt u uw huidige niveau Engels testen (van A1 
tot C1+). De behaalde score is twee jaar geldig. 

● Er zijn twee varianten van Linguaskill: Linguaskill Business 
voor zakelijk niveau en Linguaksill General voor alledaags 
gebruik, zowel zakelijk als persoonlijk.  

● De test omvat alle vaardigheden: lezen, luisteren, spreken 
en schrijven, maar is modulair. Eén vaardigheid kan ook 
worden getest.

● Tests volgens het ERK. 
● "On demand", u maakt de test wanneer u maar wilt. De 

resultaten zijn binnen 48 uur bekend.
● De Linguaskill tests zijn de meest betrouwbare tests op de 

markt, omdat deze adaptief zijn: de opgaven zijn aangepast 
aan uw niveau.

Welke voorbereiding op Linguaskill?  
Voor zowel General als Business zijn oefentests beschikbaar op onze 
website evenals voorbereidingsmateriaal en leeractiviteiten. Bezoek 
de website: 
www.cambridgeenglish.org/nl/linguaskill/preparation 

Waar Linguaskill afleggen?
Op www.cambridgeenglish.org/nl/linguaskill/agents vindt u 
alle details met betrekking tot het maken van de Linguaskill test. 

Cambridge English op uw CV 
Zodra u een Cambridge English examen of test heeft afgelegd, 
vermeld deze dan ook op uw CV en uw LinkedIn profiel. Recruiters 
zien direct per vaardigheid uw niveau Engels. 
Bezoek de website voor meer infomatie over CV en LinkedIn:
www.cambridgeeenglish.org/nl/cambridge-english-cv 


