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Wie is Cambridge Assessment 
English?





Cambridge Assessment English
Wie zijn wij?

Onderdeel van de University of 
Cambridge

We helpen miljoenen mensen om 
Engels te leren en om hun
vaardigheden te bewijzen aan de 
wereld

Not for profit

https://youtu.be/nh0WAj1-7mo


Cambridge Assessment English

Meer dan

80 MILJOEN 
examens en testen
zijn er inmiddels
afgenomen

Meer dan

53,000 
scholen bieden jaarlijks
de kwalificaties aan

Ondersteunt meer
dan

25 MILJOEN
digitale leerders

7 MILJOEN 
kwalificaties en testen
worden jaarlijks
afgenomen

Geaccepteerd door 
meer dan

25,000 
organisaties wereldwijd

Examens and testen
worden afgenomen in 

meer dan 140 landen

‘s Werelds toonaangevende kwalificaties Engels 
voor leerlingen en docenten



Europees Referentiekader



Europees Referentiekader (ERK)

https://www.cambridgeenglish.org/nl/exams-and-tests/cefr/

• Het ERK is een internationale norm voor het beschrijven van 
taalvaardigheid

• 6 niveaus A1/A2 (basis), B1/B2 (vaardig), C1/C2 (expert)

• Beschrijving van zogenaamde ‘can do-descriptoren’

• Voor alle vier taalvaardigheden: lezen, luisteren, spreken, 
schrijven

• Cambridge Assessment English is betrokken geweest bij de 
ontwikkeling van het ERK

• Elk Cambridge English Qualification is gericht op een bepaald
niveau van het ERK en biedt een duidelijke focus op 
lesprogramma’s

https://www.cambridgeenglish.org/nl/exams-and-tests/cefr/


A1 en A2 – Beginner 



B1 en B2 Vaardig 



C1 en C2 Expert







Test Your English

www.cambridgeenglish.org/nl/test-your-english/

https://www.cambridgeenglish.org/nl/test-your-english/


Cambridge English Qualifications



Speaking exam



A2 Key

Examen

format
Voorbeelden volgens ERK

Reading and Writing 60 min Begrijpt korte teksten en berichten. Kan

schrijven over alledaagse onderwerpen, 

hobby’s, vakantie, enz. in korte, eenvoudige

teksten

Listening 30 min Begrijpt eenvoudige vragen en instructies

Speaking 8–10 min Maakt simpele taken en kan mening geven

door eenvoudig taalgebruik

ERK niveau A2

Mogelijke afname Computer of op papier

Totaal aantal examens 3

Totale duur examen 98-100 min



Reading & Writing
A2 Key

https://www.cambridgeenglish.org/images/

504505-a2-key-handbook-2020.pdf

https://www.cambridgeenglish.org/images/504505-a2-key-handbook-2020.pdf


B1 Preliminary

Examen

format
Voorbeelden volgens ERK

Reading 45 min Begrijpt teksten met feiten

Writing 45 min Kan schrijven over alledaagse onderwerpen

Listening 30 min Begrijpt instructies en begrijpt belangrijke punten 

uit een praat- of tv-programma over bekende 

onderwerpen

Speaking 12 min Geeft reacties op films, muziek, enz. En geeft 

praktische instructies

ERK niveau B1

Mogelijke afname Computer of op papier

Aantal examens 4

Totale duur examen 132 min



Reading
B1 Preliminary

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-

tests/preliminary/preparation/

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary/preparation/


B2 First

Examen

format
Voorbeelden volgens ERK

Reading & Use of 

English

75 min Vindt relevante informatie in teksten en maakt 

eenvoudige aantekeningen voor 

studiedoeleinden

Writing 80 min Effectief uiten van gevoelens en meningen en 

onderbouwen

Listening 40 min Begrijpt films, tv-programma's en nieuws op 

normale snelheid in standaard Engels

Speaking 14 min Communiceert effectief en geeft mening

ERK niveau B2

Mogelijke afname Computer of op papier

Aantal examens 4

Totale duur examen 209 min



Speaking - B2 First

https://www.cambridgeenglish.org/Images/CE

R_6168_V1_APR19_Cambridge_English_First

_Handbook_WEB_v3.pdf

https://www.cambridgeenglish.org/Images/CER_6168_V1_APR19_Cambridge_English_First_Handbook_WEB_v3.pdf


C1 Advanced

Examen

format
Voorbeelden volgens ERK

Reading & Use of 

English

90 min Begrijpt complexe argumenten en leest snel 

genoeg om een academische cursus te volgen

Writing 90 min Schrijft samenvattingen, essays en artikelen 

die complexe ideeën effectief overbrengen

Listening 40 min Volgt de discussie en het argument met 

slechts af en toe behoefte aan verduidelijking

Speaking 15 min Voert uitgebreide gesprekken en bespreekt 

abstracte onderwerpen met een goede 

spreekvaardigheid en taalbereik

ERK niveau C1

Mogelijke afname Computer of op papier

Aantal examens 4

Totale duur examen 235 min



Listening

C1 Advanced

https://www.cambridgeenglish.org/images/167804-cambridge-english-advanced-handbook.pdf

https://www.cambridgeenglish.org/images/167804-cambridge-english-advanced-handbook.pdf


C2 Proficiency

Examen

format
Voorbeelden volgens ERK

Reading 90 min Begrijpt details uit complexe documenten

Writing 90 min Schrijft over elk onderwerp met goede 

uitdrukkingen en nauwkeurigheid

Listening 40 min Begrijpt elke context, inclusief omgangstaal

Speaking 16 min Kan praten over complexe of gespecialiseerde 

onderwerpen, effectief onderhandelen en 

overtuigen

ERK niveau C2

Mogelijke afname Computer of op papier

Aantal examens 4

Totale duur examen 236 min



Use of English

C2 Proficiency



Business Exams www.cambridgeenglish.org/nl/exams-and-tests/qualifications/business/

https://www.cambridgeenglish.org/nl/exams-and-tests/qualifications/business/


Business English

Examen format Voorbeelden volgens ERK

Reading 60-90 min Begrijpt reports, evaluaties, adviezen in professionele context

Writing 70-90 min Schrijft verslagen, adviezen, evaluaties op basis van feiten, 

Listening 40 min Volgt de presentatie, kan klanten begeleiden en gesprekken op de 

werkvloer begrijpen, discussies volgen.

Speaking 12-16 min Kan dagelijkse gesprekken op de werkvloer voeren, presentaties 

geven, mening en argumenten geven.

ERK niveau B1 / B2 / C1

Mogelijke afname Computer of op papier

Aantal examens 3 of 4

Totale duur examen Ong. 185 min



https://www.cambridgeenglish.org/images/business-

english-certificates-handbook-for-teachers.pdf

https://www.cambridgeenglish.org/images/business-english-certificates-handbook-for-teachers.pdf


Which exam?



Exam preparation



https://www.cambridgeenglish.org/nl/exams-and-tests/preparation-per-exam/

https://www.cambridgeenglish.org/nl/exams-and-tests/preparation-per-exam/


http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/

Interactive online activities for 

mobile and desktop 

• Develop your English at 

home or on the go 

• Quick and easy search for 

activities – choose the skill 

you want to practise 

• Content ordered by level 

• Games, apps and audio 

drama 

For Learners

http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/


youtube.com/user/cambridgeenglishtv

Includes Speaking 

Test videos and 

learning tips

Cambridge English TV

http://www.youtube.com/user/cambridgeenglishtv


Write & Improve

writeandimprove.com

http://www.writeandimprove.com/


Speak & Improve

speakandimprove.com/

https://speakandimprove.com/


Webinars

• Digital learning and skills 

• Presented by experts

• Support for learners

• Free to join

• 99% recommend webinars

• AM/PM sessions

• Library of recorded sessions on 

Cambridge English TV

www.cambridgeenglish.org/nl/events/

http://www.cambridgeenglish.org/nl/events/


Free apps

www.cambridgeenglish.org/learning-english/games-social/

http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/games-social/


- Facebook live session--> all sessions are 
recorded. Please check the video playlist.

Please check regularly our events page for 
upcoming seminars and webinars!

www.cambridgeenglish.org/nl/events

Free resources

https://www.facebook.com/pg/CambridgeEnglishTeaching/videos/
http://www.cambridgeenglish.org/nl/events


Dit is Cambridge English:

voor elke leerder, bij elke stap



Cambridge English in het kort

Alle materialen (tekst, audio, enz.) 
komen van authentiek bronnen

De opgaven zijn gebaseerd op 
dagelijkse bezigheden

Elke test omvat alle vier 
taalvaardigheden (+Use of English 
B2)

Speaking Exams worden 
gehouden in tweetallen

Alle versies van de Engelse taal worden 
geaccepteerd en toegepast (Brits, Amerikaans, 
Indiaas, Australisch, etc.)

De inhoud van de examens wordt vooraf 
getest om validiteit en betrouwbaarheid te 
garanderen.

Wij helpen studenten met speciale 
behoeften of speciale eisen



Onze werkwijze

Exam centres

Registratie

Examensessie & organisatie

Cambridge English

Examenontwikkeling

Correctie en analyse

Diploma

LOI

Examenvoorbereiding



- A2 Key – C2 Proficiency

- Business English

- Paper or computer based

- Calendar

- Direct registreren 

- Diverse locaties in NL (Covid-19 proof)

- Vermelden LOI 

Exam centres & LOI

https://www.cambridgeenglish.org/nl/cmp/loi-information-for-candidates/

https://www.cambridgeenglish.org/nl/cmp/loi-information-for-candidates/


LOI website
www.cambridgeenglish.org/nl/cmp/loi-information-for-candidates/

• Uitleg registratie

• Exam calendar + locaties

• Examenreglement

• Exam day tips

• Speaking exam

• Extra oefenmateriaal

https://www.cambridgeenglish.org/nl/cmp/loi-information-for-candidates/


Exam Day tips

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/what-to-expect-on-exam-day/

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/what-to-expect-on-exam-day/


https://www.cambridgeenglish.org/Images/153276-what-to-expect-from-a-speaking-test.pdf

https://www.cambridgeenglish.org/Images/153276-what-to-expect-from-a-speaking-test.pdf


Na het examen –
resultaten en vooruitgang



Wat gebeurt er na het examen?

Voor de meeste examens ontvang je gedetailleerde feedback over de 
prestaties, waaronder:

• jouw algemene taalniveau

• jouw niveau per vaardigheid

De Cambridge English Scale wordt gebruikt voor alle examens om 

nauwkeurig de resultaten weer te geven.

Het laat precies zien hoe kandidaten hebben gepresteerd binnen elk 

ERK-niveau en hoe zij kunnen doorstromen van het ene examen naar 

het andere.

Deze informatie helpt docenten en kandidaten moeilijkheden aan te 

pakken en nieuwe leerdoelen te stellen.

A2 Key en hoger



A2 Key, B1 Preliminary en B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency

CertificaatResultatenoverzicht



University of Cambridge on your CV and LinkedIn profile

https://www.cambridgeenglish.org/nl/Images/570782-cambridge-english-op-uw-cv.pdf

https://www.cambridgeenglish.org/nl/Images/570782-cambridge-english-op-uw-cv.pdf


Wereldwijde erkenning



For every learner, every step of the way



Cambridge English, the right exam for you



Thank you!

www.cambridgeenglish.org/nl/cmp/loi-information-for-candidates/

http://www.cambridgeenglish.org/nl/cmp/loi-information-for-candidates/

