
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Al sinds schooljaar 2014-2015 bieden wij voor havo- en vwo-leerlingen de mogelijkheid om Cambridge 

Englishlessen te volgen. 

Naast onze reguliere lessen Engels, kunnen leerlingen via dit aparte programma de Engelse taal op een 

hoger en intensiever niveau leren. Binnen een aparte leerlijn Cambridge English kunnen de leerlingen het 

internationaal erkende Cambridge Certificate behalen. Veel leerlingen zullen later op plaatsen 

terechtkomen waar Engels de voertaal is, bijvoorbeeld tijdens stages of studies in het buitenland. Maar 

ook op Nederlandse universiteiten neemt Engels een steeds belangrijkere plaats in. Een goede 

vaardigheid in Engels op een hoog niveau levert daarbij een groot voordeel op. Met het programma 

Cambridge English bieden wij onze leerlingen dan ook de kans om het Engels op hoog niveau te leren 

beheersen.  

Voor leerlingen die graag wat meer uitdaging willen, kan het Cambridgeprogramma een goede 

aanvulling op het reguliere lesprogramma zijn! 

Cambridge Language Assessment heeft een serie examens Engelse taalvaardigheid ontwikkeld die 

internationaal gelden als standaard. De bijbehorende diploma’s worden Cambridge Certificates genoemd. 

De twee bekendste diploma’s zijn het zogenaamde Cambridge English: First (op niveau B2/C1 van het 

Common European Framework of Reference ofwel het ERK) en het Cambridge English: Advanced (op 

niveau C1/C2 van het ERK). Omdat het niveau van het Cambridge English: Advanced de bekende vwo-

eindtermen overstijgt, vormen de certificaten een waardevolle aanvulling op het schooldiploma.  

Cambridge Language Assessment neemt zelf de correctie en beoordeling van de internationaal erkende 

examens voor hun rekening. In de afsluitende examens worden leerlingen getoetst op de volgende 

onderdelen:  

1. Reading and Use of English (Grammar) 

2. Writing 

3. Listening 

4. Speaking 

Na het examen ontvangt de kandidaat een ‘Statement of Results’ (met daarin onder meer de score voor 

elk van de vier onderdelen en het ERK niveau van de kandidaat) en, als de kandidaat een ERK niveau 

tussen C1 en B2 bereikt heeft, het Cambridge English First Certificate. 

Het examen neemt twee dagen in beslag. De organisatie van de examens is in handen van een 

onafhankelijke instelling, namelijk de British Council, de beoordeling wordt gedaan door Cambridge 

Language Assessment. De examendata zijn bindend en worden vooraf bepaald. In Eindhoven vindt het 



examen plaats in het Aristogebouw aan de Vestdijk.  Het examen wordt afgenomen door een team van 

landelijke Cambridge-examinatoren. 

Het niveau van beide examens is hoog. De cursus is dan ook alleen geschikt voor leerlingen die op het 

gebied van de vreemde talen veel mogelijkheden hebben en zich daar ook echt voor willen 

inzetten.  

 

De cursus is als volgt georganiseerd:  

• In de lessen Cambridge English worden diverse taalvaardigheden van het vak uitgebreider 

geoefend en verdiept. Er wordt met een volledig Engelstalige methode gewerkt en uiteraard 

wordt er alleen Engels gesproken tijden de les. Vanzelfsprekend is er ook veel aandacht voor 

examentraining om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het behalen van de 

Cambridge Certificates.  

• In klas 7 kunnen de leerlingen vanaf semester twee van het schooljaar 2020- 2021 (vanaf 18 

januari 2020) gratis aan één lesuur Cambridge English per week deelnemen. Er is geen 

instaptoets; wel moet de leerling laten zien dat hij/zij de extra belasting aan kan.  

• In klas 8 krijgen leerlingen anderhalf lesuur Cambridge English per week. Dat komt neer op twee 

lesuren in semester 1 en één lesuur in semester 2 van het schooljaar 2021-2022.  

• In klas 9 krijgen de leerlingen twee lesuren per week.  

• De lessen vinden plaats na afloop van de reguliere lessen (in lesuur 7, 8 of 9). Er wordt z.v.m. 

rekening gehouden met leerlingen van de middenbouw zodat hun Cambridge les aansluit bij het 

laatste reguliere vak lesuur zonder tussenuren.  

• Deelname aan de lessen is niet vrijwillig: van de leerling wordt een goede inzet verwacht voor wat 

betreft het bijwonen van de lessen en het maken van huiswerk (indicatie:  

ca. 1 ½ uur in de week). 

• In de rapportage wordt het gemiddelde van de vaardigheidstoetsen opgenomen. 

• Aan het eind van het schooljaar volgt een niet-bindend advies. Niet bevorderd zijn naar het 

volgende schooljaar houdt automatisch in dat de leerling ook wat betreft Cambridge English niet 

bevorderd is. 

• Aan het einde van klas 9 vindt het eerste Cambridge-examen plaats, het Cambridge English: First. 

Het is onze intentie dat de leerlingen verder kunnen gaan in klas 10. Aan  

het eind van klas 11 volgt het volgende certificaat: Cambridge English: Advanced.  

• De Cambridgelessen worden voor onze school door mevrouw S. Hunyadi verzorgd. Zoals al 

eerder vermeld is, is de organisatie van de examens in handen van een onafhankelijke instelling, 

namelijk de British Council en de beoordeling wordt gedaan door Cambridge Language 

Assessment. Hoewel de school natuurlijk zijn best doet om de leerlingen zo goed mogelijk voor 

de dag te laten komen, kan geen succesgarantie worden geven. Wel zal er door de docent een 

advies worden gegeven voordat de leerlingen zich inschrijven voor het examen.  

• De kosten voor deze cursus bedragen € 250,- per jaar. Het eerste halve jaar kost € 125,-. Dit is 

inclusief het gebruik van de schoolboeken en exclusief het examengeld. Er vindt geen restitutie 

plaats als een leerling vroegtijdig – voor het einde van het eerste half jaar- stopt met de lessen. 

Voor leerlingen in klas 7 is het eerste half jaar gratis.  



• Op dit moment zijn de examenkosten als volgt: 

Cambridge First (FCE): € 223,-   

Cambridge Advanced (CAE): € 244,-   

• Voor aanvang van de cursus zal vanuit school worden bekeken of deelname zinvol c.q. haalbaar is 

voor een leerling in verband met zijn/haar overige schoolwerk. 

• Voor meer informatie kunt u mailen naar mevr. S. Hunyadi. s.hunyadi@novalis.nl 
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