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Waarom zou ik dit programma volgen?
C1 Advanced is zeer nuttig als je later in het buitenland 
wilt werken of studeren. Bovendien is een uitstekende 
kennis van het Engels in veel beroepen een noodzaak, 
denk aan het zakenleven, medische wetenschappen en 
technische vakken. Ook worden tegenwoordig in Nederland 
al veel cursussen en colleges in het Engels gegeven. 
 
Als je het examen haalt, krijg je een diploma van de 
Universiteit van Cambridge, dat door universiteiten en 
werkgevers over de hele wereld wordt erkend. Als je 
bijvoorbeeld in het buitenland een (deel van je) studie wilt 
volgen, hoef je dus vrijwel nooit een taal-toelatings-toets 
te doen en zul je de lessen goed kunnen volgen. 
C1 Advanced biedt je de mogelijkheid om verdieping aan 
te  brengen in je Engelse taalvaardigheden. 

De lessen
De voorbereiding op het examen bestaat uit vier lessen 
per week: twee zijn de reguliere lessen Engels die elke 
leerling krijgt. Daarnaast volg je twee lessen aan de hand 
van een speciaal voor C1 advanced ontwikkelde methode, 
aangevuld met extra oefenmateriaal. 

De examens
Na twee kalenderjaren, in de maand december, worden de 
examens afgenomen door externe, speciaal gecertificeerde 
examinatoren van het British Council. De examens bestaan 
uit vier onderdelen: 
• Leesvaardigheid met Use of English 
• Schrijfvaardigheid 
• Luisteren 
• Spreken 
Jaarlijks nemen 70.000 studenten uit 87 landen deel aan deze 
examens. De uitslag volgt twee maanden later. 

Zelfstudie
Van de leerlingen wordt verwacht dat zij de nodige tijd 
besteden aan zelfstudie.  Daarnaast is op het internet veel 
C1 Advanced materiaal beschikbaar. Zie bijvoorbeeld: 
www.cambridgeesol.org 

Toelating
Iedereen die zich aanmeldt voor de cursus legt een korte 
test af. Deze test, aangevuld met schoolprestaties en 
het oordeel van de docent Engels geven inzicht in de 
mogelijkheden van de leerling om met succes de 
C1 Advanced cursus te volgen. 

Vakexcursie
Voor de C1 Advanced studenten wordt jaarlijks een 
studiereis naar Engeland georganiseerd, waarin het 
geleerde in de praktijk gebracht kan worden. Dit maakt 
deel uit van het programma Internationalisering. 
Deelname is echter niet verplicht. Het aantal deelnemers 
aan de reis is beperkt. 

Kosten
Het lesgeld voor CAE bedraagt €300,- per jaar. Daarbij 
komen leermiddelen van ongeveer €35,-. Een eventuele 
excursie valt onder de regeling voor Internationalisering. 
Het examengeld bedraagt ongeveer €300,-.
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