
Cambridge English 
Qualifications
For every learner, every step of the way



Engels opent deuren naar…

• Studie

• Werk

• Reizen

• Cultureel bewustzijn

• Internet

• Boeken, films, liedjes, etc.



Wie is Cambridge Assessment 
English?



Cambridge Assessment English

Onderdeel van de University of Cambridge

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

Meer dan
50,000 
scholen wereldwijd bieden Cambridge 
English Qualifications aan

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


Waarom Cambridge 
English Qualifications

• Betere vooruitgang

• Natuurlijk taalgebruik

• Wereldwijd erkend en geaccepteerd

• Positieve invloed op leren en lesgeven

• Ondersteuning voor leerlingen en ouders



Cambridge English Qualifications
Per schoolniveau



Wat gebeurt er na het examen?

Voor de meeste examens ontvangt u gedetailleerde feedback over de 
prestaties van uw kind, waaronder:
• Zijn/haar algemene taalniveau
• Zijn/haar 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 leerlingen moeilijkheden aan te 
pakken en nieuwe leerdoelen te stellen

A2 Key en hoger



Ik koos voor Cambridge English, 
omdat de reguliere lessen Engels te 
gemakkelijk waren. Ik heb altijd al in 
een ander land willen studeren of 
stage willen lopen. Dit diploma zal 
helpen om geaccepteerd te worden 
aan een vervolgopleiding. Ik denk 
dat het een zeer verstandige keuze 
is om het examen af te leggen, zelfs 
als je nog geen plannen hebt.

Mehmed, vader van Zeyneb, 2e klas vmbo
Nilab, docent Engels vmbo

Gloria, leerling 4 mavo



Let’s celebrate your success!!



Wereldwijde erkenning



o Voor alle leerlingen van JB

o Cambridge-flex

o Niveau bepalen  placement test

o 1u per week 

o Methode aanwezig

o Gezamenlijk naar de examendag  mei 2022

o Graduation party

o Kosten  A2 €170,- / B1 €175,- / B2 €245,-

o Contact: cambridgejb@trinitascollege.nl

Cambridge English op Johannes Bosco  

mailto:cambridgejb@trinitascollege.nl


Thank you!

For every learner, 
every step of the way

www.cambridgeenglish.org/nl/schools

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