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- een Engelstalige methode 
- Engels spreken tijdens de les
- specifieke vaardigheden training
- mogelijkheid tot deelname aan Cambridge exams.

“Leerlingen worden ondergedompeld in de Engelse taal en 
cultuur”

Wat is Cambridge Engels?



▶ Begonnen op gymnasium, nu ook op atheneum/havo

▶ Atheneum/havo: vanaf 4e klas regelmatig Cambridge 
training (1 keer per 1-2 weken)

▶ Gymnasium: vanaf 3e klas, standaard Cambridge 
training tijdens Engelse les: 1 les per week

Cambridge Engels op het Valuascollege



▶ Twee uur per week: Engelstalige methode
▶ Eén uur per week: examentraining d.m.v. dieper ingaan 

op vaardigheden. We maken hierbij gebruik van 
speciale Cambridge exam materialen.

▶ Deelname aan examen is vrijwillig.
▶ Voordat deelname mogelijk is, diagnostische toets.

Hoe ziet het er praktisch uit?



◦ november 4 Gym: FCE (First Certificate in English) B2 niveau. 

◦ 5 Gym: CAE (Certificate in Advanced English) C1 niveau, of CPE 
(Certificate of Proficiency in English) C2 niveau. 

◦ 6 Gym: CAE (Certificate in Advanced English) C1 niveau, CPE 
(Certificate of Proficiency in English) C2 niveau. 

Dit kan per leerling verschillen!

Wanneer Cambridge exams?



▶ Studeren in het buitenland
▶ Studies steeds vaker met Engelstalige boeken of 

Engelse colleges
▶ Levenslang geldig: dus ook voor toekomstige 

carrières van belang.
▶ Cambridge certificaten worden erkend door meer dan 

20.000 instanties over de hele wereld.

Waarom Cambridge?



▶ nov 4 Gym: gemiddeld neemt helft leerlingen deel aan het B2 
examen en behalen allen hun certificaat.

▶ 5 Gym: gemiddeld neemt klein groepje leerlingen deel aan C1 of 
C2 examen in maart en behalen allen hun certificaat.

▶ 6 Gym: gemiddeld neemt helft leerlingen deel aan C1 of C2 
examen in maart en behalen allen hun certificaat.  

Resultaten: behaalde certificaten



▶ De kosten voor de ouders bestaan uit de kosten voor 
de examens:

▶ FCE kost €220,-
▶ CAE kost €242,-
▶ CPE kost €260,-

Kosten



▶ In de vijfde klas

▶ Sinds Cambridge trainingen kunnen meer leerlingen 
deelnemen

▶ Dit kan naast het behalen van een Cambridge 
certificaat.

Vervroegd examen


