
Cambridge English First Certificate (FCE) 

Cambridge English First 

Certificate wordt aangeboden aan alle leerlingen die volgend schooljaar in klas 3 zitten. Om 

aan het programma te mogen deelnemen is een positief advies van de docent Engels én van 

de huidige mentor voorwaarde. 

Cambridge English bestaat uit twee delen. Het eerste deel, dat behandeld wordt gedurende 

het schooljaar, wordt afgesloten met een examen waarbij het First Certificate kan worden 

gehaald. Het tweede deel (dat ongeveer anderhalf schooljaar zal duren) wordt afgesloten met 

het Advanced Exam. Het volgen van dit programma verhoogt de kennis en vaardigheden van 

de leerling in het vak Engels aanzienlijk en het behalen van dit diploma vergroot de 

mogelijkheid om in Europa bij een Engelstalige studie te worden toegelaten. Daarbij is een 

Cambrige diploma een belangrijke toevoeging aan het Curriculum Vitae van de leerling. 

Het programma zal twee keer per week in een les buiten de reguliere lessentabel worden 

gegeven. Deze lessen zullen 45 minuten duren. 

Ten einde een optimaal leerresultaat te bewerkstelligen en om kostendekkend te kunnen 

werken, hebben we besloten dat de groep maximaal twintig leerlingen mag bevatten. Bij 

meer aanmeldingen zal het niveau van de leerling bepalend zijn voor de selectie. 

Het volgen van Cambridge English vraagt extra inzet van de leerlingen, in de klas en thuis. 

Het is belangrijk te bedenken of dit programma past bij de interesses, de leerbehoefte en het 

potentieel van de leerling. 

  

Cambridge English Advanced Exam (CAE) 



Het programma 

Cambridge English Advanced Exam wordt aangeboden aan alle leerlingen die hun FCE 

hebben behaald. Op dit moment is inschrijving dus onder voorbehoud. Mocht het maximum 

aantal deelnemers bereikt worden, zal toelating bepaald worden aan de hand van het FCE-

resultaat en de inzet/motivatie van het afgelopen jaar tijdens de les. 

De uitslag van het FCE komt in de derde week van juli per post vanuit Cambridge. Mochten 

de resultaten eerder bekend zijn bij de docenten, dan worden de leerlingen hiervan door hen 

per mail op de hoogte gebracht. 

De lessen worden op maandag en woensdag gegeven tijdens het 7e lesuur. Indien er ook 

lessen voor internationaliseren gevolgd worden, zal in goed overleg bekeken worden waar de 

leerling de desbetreffende week aanwezig zal zijn. 

Het volgen van Cambridge English CAE vraagt nóg meer inzet van de leerlingen dan tijdens 

het FCE- programma, zowel in de klas als thuis. Het is belangrijk te bedenken of dit 

vervolgprogramma past bij de mogelijkheden van de leerling. 

 


