
Cambridge op het Dominicus 

 

Waarom Cambridge Engels? 
 

Engels op een hoog niveau aanbieden op onze school is voor ons een prioriteit. Een aantal jaren terug 

is door de regering besloten Engels tot kernvak te maken en er wordt ook steeds meer voor gepleit 
om Engels al vanaf het eerste leerjaar aan te bieden op de basisschool.  Kortom, we kunnen er niet 

omheen dat Engels een steeds prominentere rol inneemt in ons onderwijs en samenleving.  
 

Ook binnen het HBO en WO wordt een steeds betere beheersing van het Engels gevraagd van 

studenten. Het begint vaak al bij het schrijven van een motivatiebrief in het Engels om voor een 
bepaalde studie in aanmerking te komen, maar denk ook aan het lezen van Engelse teksten en 

boeken, het schrijven van essays en het geven van presentaties.  
 

Wat houdt Cambridge Engels precies in? 
 

Doordat wij onze leerlingen op het Dominicus College lesgeven volgens de Cambridge methode, 

bereiden wij hen voor op het meedoen aan examens in 3 vwo, 5 vwo, of in 5 havo. Hierbij kunnen de 
leerlingen een ‘Cambridge Certificate’ behalen. Deze ‘certificates’ zijn internationaal erkende diploma’s 

en de bijbehorende examenonderdelen worden ontwikkeld door een instituut (British Council) dat 
verbonden is aan de Universiteit van Cambridge in Engeland; vandaar ook de naam Cambridge 

Engels.  

 
Deze examens toetsen de leerlingen op vijf verschillende onderdelen:  

Reading, Use of English, Listening, Writing en Speaking.  
 

De drie verschillende certificaten. 
 

Cambridge English: First (FCE) 

Het First Certificate wordt internationaal door duizenden bedrijven en onderwijs instellingen erkend.  
Het First Certificate bewijst dat de leerling de vaardigheden heeft om zelfstandig te werken en wonen 

in een Engelssprekend land of om een Engelstalige studie te volgen.  
 

Cambridge English: Advanced (CAE) 

Het Advanced Certificate is verreweg het meest populaire examen dat wordt afgenomen. Het is een 
diploma op zeer hoog niveau dat laat zien of de leerlingen al over de juiste taalvaardigheden 

beschikken waar hbo-opleidingen, universiteiten en werkgevers naar op zoek zijn.  
 

Cambridge English: Proficiency (CPE) 

Hiernaast bieden wij onze leerlingen die vergevorderd zijn in hun beheersing van Engels nog de 
mogelijkheid om voor het hoogst haalbare diploma op te gaan. Het Proficiency Certificate laat zien dat 

de leerlingen op een beheersingsniveau zitten dat te vergelijken is met het niveau van een ‘near 
native speaker’!  

 
Hoe? 

 

VWO  
 

Op het vwo krijgen al onze leerlingen standaard vanaf klas 1 les volgens de Cambridge methode. Dit 
houdt in dat wij werken met een geheel Engelstalige methode en de voertaal in de lessen zo veel 

mogelijk Engels is. Voor leerlingen die moeite hebben met het vak, is er Nederlandstalige 

ondersteuning in de vorm van grammatica uitleg en woordenschat. Daarnaast zorgen onze ervaren 
vakdocenten ervoor dat er ook voldoende wordt geoefend met het type opdrachten zoals die in de 

daadwerkelijke Cambridge examens aan bod komen. 
 

In 3 vwo kunnen leerlingen zich opgeven voor het FCE examen en in 5 vwo kunnen de leerlingen zich 
opgeven voor het CAE of CPE examen. Voor beide jaarlagen organiseren wij als school aan het begin 



van de tweede helft van het schooljaar een Proefexamen Cambridge (Cambridge Trial Exam).  

Deelname aan dit proefexamen is voor alle leerlingen uit 3 vwo en 5 vwo verplicht en het 

proefexamen heeft een tweeledige betekenis voor hen: 
1. Het behaalde resultaat voor het proefexamen telt mee als proefwerk.  

2. De scores die worden behaald bij de proefexamens worden omgezet naar percentages die de 
leerlingen en ouders een goed inzicht geeft op welk niveau de leerlingen Engels beheersen en of wij 

als school de kans aannemelijk achten of zij zullen slagen voor de Cambridge examens later dat 

schooljaar. De leerlingen moeten op de daadwerkelijke Cambridge examens voor alle onderdelen 
samen namelijk gemiddeld 60% of hoger scoren om te slagen. Op basis van de door de leerlingen 

behaalde scores bij het proefexamen krijgen zij een adviesbrief mee naar huis.  
 

De leerlingen worden tijdens het proefexamen getest op drie examenonderdelen; Reading, Use of 
English en Listening. Het echte examen bestaat uit vijf onderdelen; Writing en Speaking worden dan 

ook getoetst. Vanuit praktisch oogpunt is het echter niet mogelijk om deze laatste twee vaardigheden 

te testen op school in de setting van een proefexamen. Uiteraard wordt er wel met Writing en 
Speaking geoefend tijdens de Engels lessen.  

 
HAVO 

 

Ook op de havo wordt er in de onderbouw standaard lesgegeven volgens de Cambridge methode. Er 
wordt lesgegeven uit een Engelstalige methode en er wordt geoefend met dezelfde soort opdrachten 

zoals die in de Cambridge examens aan bod komen. We willen ook havisten die goed zijn in Engels de 
kans bieden om ook hun Cambridge diploma te kunnen halen. Leerlingen die gemotiveerd zijn om 

voor het Cambridge diploma op te gaan en een extra uitdaging voor Engels willen, kunnen zich 
daarom in 3 havo opgeven voor een speciaal Cambridge traject dat zij in de bovenbouw zullen gaan 

volgen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten zij een 7,0 of hoger gemiddeld staan voor 

Engels en ze moeten 70% of hoger gescoord hebben bij het proefexamen (Trial Exam).  
 

In 4 havo krijgen deze leerlingen naast de reguliere Engels lessen online begeleiding op afstand en 
kunnen zij individuele afspraken inplannen met onze contactpersoon. Daarnaast zullen er in de 

mixweken geconcentreerde instructie en oefening ter voorbereiding op de examens plaatsvinden.  

 
In 5 havo hebben alle leerlingen standaard 4 uur Engels per week, maar zal in één van deze uren 

gedifferentieerd worden en ontstaat er zo ook de mogelijkheid om gericht voor te bereiden op het 
CAE examen. Het streven is dat alle leerlingen die dit traject hebben gevolgd zich op willen geven 

voor het CAE niveau. Deze leerlingen doen dan in januari van hun examenjaar mee aan de Cambridge 

examens op een externe locatie.   
 

Deelname en kosten 
 

Het Cambridge onderwijs wordt kosteloos aan onze leerlingen aangeboden. Deelname aan de 
Cambridge examens is niet verplicht. Er zijn kosten aan de Cambridge examens verbonden. 

 

First (FCE)   €230,- 
Advanced (CAE)  €250,- 

Proficiency (CPE)  €260,- 
De prijzen zijn een indicatie en onderhevig aan eventuele prijswijzigingen vanuit de British Council.  
 

In bovengenoemde bedragen zijn opgenomen: 
 

● De kosten voor deelname aan het Cambridge examen 
● De organisatie van het proefexamen  

● Facilitering van de Cambridge examens op schoollocatie  
● De feestelijke certificaatuitreiking  

 

 
 



 

De samenwerking tussen het Dominicus College en de British Council 

 
Het Dominicus College is zeer trots op haar zeer hechte samenwerking met de ‘British Council’, dat is 

de externe organisatie die de Cambridge examens organiseert. Namens hen mogen wij ons al groot 
aantal jaren tot gecertificeerd examen centrum rekenen. Normaliter vinden de Cambridge examens 

namelijk in grote examen centra plaats als Eindhoven, Utrecht, Arnhem en Amsterdam. In ons geval 

komt de British Council speciaal naar Nijmegen om zowel de schriftelijke als mondelinge examens af 
te nemen. Dat is een stukje service waarmee we als school erg blij zijn dat we deze aan onze 

leerlingen kunnen aanbieden. Daarin onderscheiden wij ons echt van alle andere middelbare scholen 
in de omgeving.   

 
 

 

 
 


