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Engels is een wereldtaal en in onze moderne samenleving wordt het steeds belangrijker om deze taal
op een hoger niveau te beheersen. Zowel op sociaal gebied als op zakelijk gebied wordt het steeds
belangrijker dat je je goed kunt uitdrukken in het Engels. Zo communiceren we steeds meer online
om contact te houden met mensen die we tijdens onze studie of een zakenreis hebben ontmoet. Ook
al is je Engels niet perfect, het is wel belangrijk dat je jouw boodschap kunt overbrengen en dat er
geen verwarring ontstaat. Met onze nieuwe cursussen Cambridge Engels breng je jouw Engels naar
een hoger niveau en bereid je je optimaal voor op het officiële Cambridge Engels examen.

Voor wie zijn deze cursussen geschikt?
-

Iedereen die een Cambridge Certificaat wenst te behalen.
Mensen die Engels al op een redelijk niveau beheersen maar dit naar een hoger niveau willen tillen.
Mensen die meer uit hun Engelse lessen willen halen dan het standaard basis- en vakantie Engels.
Mensen die Engels in het dagelijks leven willen gebruiken of dit voor hun carrière nodig hebben.
Mensen die voor hun stage naar het buitenland gaan.
Iedereen die een tussenjaar wil nemen en naar het buitenland gaat.
Havo- en vwo-leerlingen die op school niet de kans hebben gekregen om Cambridge Engels te
volgen of hier niet voor hebben gekozen.
- Iedereen die in kleine groepjes of individueel Engels wil leren.

Ons aanbod:
1. Intake en niveautoets
Je krijgt een intakegesprek waarbij samen wordt gekeken welk niveau het beste bij je past. We
bieden deze cursus op 3 verschillende niveaus aan, namelijk B1, B2 en C1. Om goed te kunnen
bepalen welke cursus voor jou het meest geschikt is, maak je vooraf een test.
2. Cursus in een groep of individueel
Tijdens de cursussen behandelen we de onderdelen Listening, Writing, Reading/Use of English en
Speaking. Dit zijn precies de onderdelen die ook worden getoetst tijdens het examen. De
communicatie tijdens de lessen zal vooral in het Engels plaatsvinden. Verder zal er ook elke week
huiswerk worden opgegeven.
Groepscursussen bestaan uit groepen van 3 tot 6 personen. Deze lessen vinden plaats op
zaterdagochtend in D’n Bogerd en starten op 29 januari 2018. De laatste les is op 16 april. Lessen
vinden één keer per week plaats. In overleg met de groep kan worden besloten de lessen naar een
ander moment te verschuiven.
Kies je voor een individuele cursus? Dan plan je geheel in overleg met de docent de lessen en heb je
dus alle vrijheid.
3. Lesmateriaal
Wij zorgen voor het lesmateriaal. Dit is bij de prijs inbegrepen.
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4. Examen
Na de cursus kun je deelnemen aan het officiële Cambridge examen. Wij regelen jouw inschrijving
voor het examen. Tijdens de laatste les zal de docent jouw inschrijfbevestiging uitdelen. Ook worden
er die les afspraken gemaakt m.b.t. het examen. Neem je deel aan een groepscursus? Dan ga je als
groep samen met de docent naar de examenlocatie! Het examengeld is bij de prijs inbegrepen.
5. Certificaten
Bij het succesvol afleggen van het examen, ontvang je een Cambridge certificaat. Dit is een officieel
en wereldwijd erkend certificaat en kan je helpen je carrière naar een hoger niveau te tillen! Na
afloop van de cursus ontvang je van ons bovendien sowieso een deelnamecertificaat. Hieraan
kunnen echter helaas geen rechten worden ontleend.
6. Feestelijke uitreiking
Ongeveer 6 tot 8 weken na het afronden van het examen, komen de certificaten bij ons binnen. We
sluiten de cursusreeks op een gezellige manier af met een feestelijke uitreiking van de certificaten.

De pakketten:
Cursus Preliminary (PET)

First Certificate (FCE)

Advanced Exam (CAE)

Niveau B1

B2

C1

Docent Nathalie van den Hurk

Nathalie van den Hurk

Nathalie van den Hurk

14 lessen van 1,5 uur

14 lessen van 2 uur

1

1

Gold First Edition
ISBN: 9781447907145

Gold Advanced
ISBN: 9781449707046

Arnhem

Arnhem

Examenmomenten 2018 12 mei
schriftelijk gedeelte 17 november

9 juni
15 december

2 juni
24 november

Examenmomenten 2018 9 of 11 mei
mondeling gedeelte 15 of 16 november

8 juni
14 december

30 of 31 mei
22 november

€ 1495

€ 1795

€ 795

€ 895

Lessenreeks 12 lessen van 1 uur
Aantal lessen per week 1
Inclusief cursusboek Gold Preliminary
ISBN: 9781447962045
Examenlocatie Amsterdam

Pakketprijs € 995
individuele cursus
Pakketprijs € 595
groepscursus
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