
Welkom
Heb jij een passie voor talen? Ben je goed in Engels? 

Wil je later een tijdje werken of studeren in het buitenland? 

Met een Cambridge English certificaat ben je 

daar uitstekend op voorbereid!

Cambridge 
English op Penta



Contact
Dr. Nassau College, locatie Penta 
A. H. G. Fokkerstraat 1 • 9403 AM Assen 
T (0592) 333 160
penta.nassaucollege.nl

Wat is Cambridge English?
Naast onze reguliere lessen Engels, 
bestaat er ook de mogelijkheid om nog 
beter kennis te maken met wereldtaal 
nummer één. Binnen Cambridge 
English kun je de internationaal erkende 
Cambridge Certificates behalen.

Voor wie is Cambridge English?
Cambridge English is een aanvulling  
op de reguliere lessen Engels voor 
 leerlingen die de Engelse taal op een 
hoger niveau willen leren beheersen.  
Dat betekent dat je bereid moet zijn 
extra tijd te investeren in Engels. 
Voor de extra lessen die je op school 
volgt worden geen kosten in rekening 
gebracht. Wel zijn er kosten verbonden 
aan het examen en aanvullend les
materiaal. Deze kosten liggen rond de 
250 euro.

Hoe werkt Cambridge English?
Tijdens het Cambridge English  examen 
word je uitgebreid getoetst op de 
praktische vaardigheden van het 
Engels: lezen, luisteren, spreken en 
schrijven. Met een Cambridge English 
certificaat in je bezit, toon je aan dat 
jouw Engels op alle gebieden voldoet 
aan een objectieve, internationale 
vastgestelde standaard. 
Op school word je voorbereid op dit 
examen. The British Council en de 
universiteit van Cambridge stellen de 
examens samen, nemen de examens  
af en zorgen voor de correctie.

Het is mogelijk om de volgende 
examens te doen:
• First Certificate English (FCE)
• Certificate in Advanced English (CAE)

Waarom?
Tijdens vervolgstudies ondervinden de 
leerlingen vaak dat een goede beheer
sing van de Engelse taal een absolute 
meerwaarde heeft. In Nederland wordt 
de Engelse taal steeds belangrijker in 
zowel de beroepspraktijk als in vervolg
studies. Een goede kennis van de taal 
heeft een grote meerwaarde.


