
Cambridge English: internationaal erkende 

diploma’s 

Waarom bieden we Cambridge English aan? 

Het Maurick College wil hiermee inspelen op de behoeftes van 
leerlingen en de eisen voor het examen en verdere 
vervolgopleidingen. Leerlingen krijgen op deze manier de kans 
om in een snel tempo Engels op een hoog niveau te leren. Na de 
middelbare school kiezen leerlingen er steeds vaker voor om 

(een deel van) hun studie in het buitenland te doen. Een meer 
dan gemiddelde vaardigheid in Engels is dan natuurlijk een 
voordeel.  

In deze tijden van internationalisering, is ook voor studenten die 
in Nederland studeren een goede beheersing van het Engels vaak 
zeer belangrijk. Colleges worden regelmatig in het Engels 
gegeven en ook studieboeken zijn in toenemende mate in het 
Engels geschreven. Scripties of proefschriften worden vaak in het 
Engels geschreven. Een goede beheersing van het Engels biedt 
dan een groot voordeel. 

Cambridge University: een sterk merk! 

De universiteit van Cambridge heeft een aantal examens Engelse 
taalvaardigheid ontwikkeld die internationaal gelden als 
standaard. De bijbehorende diploma’s worden Cambridge 
Certificates genoemd. De bekendste diploma’s zijn het First 
Certificate in English (FCE), het Certificate of Advanced English 
(CAE) en het Certificate of Proficiency in English (CPE). 
Cambridge University en de British Council nemen zelf de 
correctie en beoordeling van deze internationaal erkende 
certificaten voor hun rekening. Voor het examen dienen de 

leerlingen goed te presteren op alle aspecten van de Engelse 
taal. Dit betekent dat zowel de spreekvaardigheid, de 
leesvaardigheid, de schrijfvaardigheid als de luistervaardigheid 
op voldoende niveau moeten worden afgesloten.  

First Certificate in English (FCE) 

Dit examen wordt over de gehele wereld verreweg het meest 
afgenomen. Het biedt een diploma op bovengemiddeld niveau 
voor diegenen die het Engels veelvuldig nodig hebben voor hun 



werk of in het dagelijks leven. Het FCE wordt erkend in handel, 
industrie en beroepsopleidingen over de hele wereld. 

Certificate in Advanced English (CAE) 

Dit examen biedt een diploma op zeer hoog niveau en geeft 
toegang tot Britse en vele andere buitenlandse universiteiten 
en hbo-opleidingen.  

Certificate of Proficiency in English (CPE) 

Dit diploma is het hoogst haalbare en geeft aan dat de leerling 
het Engels op een near-native niveau beheerst.  

Organisatie 

De Cambridge klassen krijgen vier uur per week Engels. 
Uiteraard wordt er in de les uitsluitend Engels gesproken en 
wordt er gebruik gemaakt van een Engelstalige methode. De 
leerlingen worden voorbereid om aan het eind van klas 3 of 4 te 
kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld in het examen 
voor het First Certificate in English.  

Het vervolg 

Voor de leerlingen die in klas 3 het examen gehaald hebben, is 
er de mogelijkheid om zich na klas 3 door middel van een 
Cambridge Class verder voor te bereiden op het examen voor 
het CAE (Certificate of Advanced English) of zelfs het CPE 
(Certificate of Proficiency in English). 

Kosten 

De kosten van het examen (ongeveer 200 euro) en de kosten 
voor het vervoer naar de examenlocatie zijn voor rekening van 
de ouders. Natuurlijk zijn de leerlingen niet verplicht deel te 
nemen aan dit examen. 
 

 
 


