
   

 

 
 

 
- Taalvaardig op C1 niveau 
- Internationaal erkend 

certificaat 
- Mogelijke vrijstellingen 

HBO en Universiteit 
- Pré bij solliciteren  

Cambridge C1 Advanced 
 

Voor aanstormend taaltalent in 4 havo en 4 vwo 
 
Op het Griftland College kun je in twee jaar 
tijd je Cambridge Advanded Certificate 
halen! Hier kun je meer lezen over dit 
certificaat en wat het je te bieden heeft.  

 
Voordelen Cambridge Advanced 

Certificate 
 
Cambridge Advanced Certificate is een 
internationaal erkend certificaat dat wordt 
gezien als een betrouwbare representatie 
van iemands schriftelijke en mondelinge 
taalvaardigheid in het Engels. Als het 
certificaat behaald wordt houdt dit in dat de 
houder van het certificaat op C1 niveau in 
staat is om te communiceren. Het C1 niveau 
is het drempelniveau voor het hoogste 
niveau C2 (native-speaker).  
 

Het Cambridge Advanced Certificate heeft 
een aantal voordelen: 
 
- Met CAE wordt een hoger 

taalvaardigheidsniveau behaald dan 
met het reguliere havo- en vwo-
examen; 

- CAE is een internationaal erkend 
certificaat dat wordt geaccepteerd 
voor visa en studiedoeleinden in het 
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde 
Staten, Canada en Australië; 

- Voor sommige opleidingen aan 
hogescholen en universiteiten kan CAE 
vrijstellingen opleveren; 

- Werkgevers hanteren Cambridge 
niveaus bij het inschatten van het 
taalniveau van sollicitanten.  

 
Na het behalen van het Cambridge 
Advanced Exam is het mogelijk om de 
taalvaardigheid nog verder te ontwikkelen 
en het hoogste Cambridge C2 Proficiency 
Certificate te behalen. 

Hoe meld ik me aan?  
 
1. Bespreek CAE met je 

ouders/verzorgers én je docent 
Engels. 

2. Vul het aanmeldingsformulier in 
dat je via de website kunt 
vinden.  

 
Je wordt hierna uitgenodigd voor een 
intaketoets.  

 
Wat kost het?  
 
160 euro per schooljaar. 
 
Dit bedrag dekt: 
- Boeken en lesmateriaal voor 

beide jaren 
- Examenleges in jaar 2 
 
Bij terugtrekking uit de cursus of het 
examen wordt het inschrijfgeld niet 
gerestitueerd.  
 
Bij het niet halen van het examen 
wordt geen restitutie verleend.  
 
Herexamens zijn voor eigen rekening. 
  

  

Voor wie is het geschikt? 

Duur: twee jaar 
 
Jaar 1:  
- 1 lesuur per week 
- 1 uur zelfstudie per 

week 
 

Jaar 2:  
- 1 lesuur per week 
- 2 uur zelfstudie per 

week 
- Officieel examen 
 

 4 mavo > 4 havo  
- Talent voor taal  
- Eindexamencijfer 

Engels 7.5 of hoger 
 

3 havo > 4 havo 
- Talent voor Taal 
- Eindcijfer 3H Engels is 7.0 

of hoger 
 

3 vwo > 4 vwo 
- Talent voor Taal 
- Eindcijfer 3V Engels is 7.0 of 

hoger 
 

CAE Teachers 
 
Drs. Nico Schipper  
(n.schipper@griftland.nl) 
Tim Visscher, MA 
(t.visscher@griftland.nl) 
 
   


