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OVER ONS

De British Council is de 
internationale organisatie van het 
Verenigd Koninkrijk voor culturele 
betrekkingen en onderwijskansen. 
Wij stimuleren kennis en begrip 
tussen de inwoners van het 
Verenigd Koninkrijk en andere 
landen. We doen dit door positief 
bij te dragen aan het Verenigd 
Koninkrijk en de landen waarmee 
we samenwerken door onder 
andere nieuwe kansen te creëren, 
mensen te verbinden en onderling 
vertrouwen te kweken. 

www.britishcouncil.nl/about

Wereldwijd is de British 
Council toonaangevend in 
lesaanbod, examinering en 
onderwijsondersteuning in de 
Engelse taal. Jaarlijks leggen drie 
miljoen mensen met onze hulp 
een internationaal examen af. De 
British Council biedt namens Britse 
certificeringsinstituten, organisaties 
en universiteiten examens aan in 
95 landen over de hele wereld.
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WELKOM BIJ DE BRITISH COUNCIL

Een certificaat Engels is voor kinderen en hun ouders een belangrijke en 
bijzondere stap richting toekomstige levensdoelen. Dat realiseren we ons. 
Deze brochure is dan ook bedoeld om u kennis te laten maken met de 
British Council en u meer te vertellen over wat wij kunnen doen om u en 
uw kind te helpen bij zijn of haar Engelse taalexamen. Samen met scholen 
en taalinstituten streven we ernaar het gehele proces zo ontspannen 
mogelijk te maken voor uw kind. 

In deze brochure vindt u informatie over Engelse taalexamens, antwoorden 
op veelgestelde vragen van ouders en bovendien advies, tips en online 
materiaal om uw kind te helpen bij de voorbereiding op en het afleggen 
van een Engels taalexamen.

Engelse taalexamens: een 
inleiding
Er bestaan veel verschillende toetsen en 
examens om de Engelse taalbeheersing 
van een kind te bepalen. Bij de meeste 
lesmethodes en cursussen zijn deze 
inbegrepen in het curriculum. Daarnaast 
bestaan er ook formele, internationaal 
erkende examens in de Engelse taal. 

Enkele voordelen van een formeel Engels 
taalexamen: 

• Meer toekomstige onderwijskansen. Bij 
veel universiteiten en hogescholen in 
binnen- en buitenland is een internationaal 
erkend certificaat van Engelse 
taalvaardigheid een vereiste.

• Betere toekomstige carrièremogelijkheden. 
Met een certificaat kun je de Engelse 
taalbeheersing aantonen bij een werkgever 
in eigen land of over de grens.

• Examens geven een helder beeld van de 
vooruitgang van de kandidaat. Bovendien 
werkt het bereiken van een hoger niveau 
zeer motiverend.

• Het voorbereiden op een examen is nuttig 
voor de ontwikkeling van communicatie- 
en studievaardigheden.

• Door een leerfase telkens af te sluiten met 
een examen ben je beter voorbereid op 
toekomstige Engelse taalcursussen en 
-examens.

Door zich voor te bereiden op een examen 
leren kinderen Engels of worden ze er nog 
beter in. Een examen leidt tot een certificaat 
van het behaalde taalniveau. Dat is voor 
iedereen een prestatie om trots op te zijn.
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VEELGESTELDE VRAGEN VAN OUDERS  
OVER ENGELSE TAALEXAMENS  

Elk jaar voeren onze docenten en examenmedewerkers gesprekken met 
duizenden ouders over de hele wereld. Dit zijn de meestgestelde vragen 
over Engelse taaltoetsen en taalexamens.e website kunt u vinden welke examens 
de British Council in uw land aanbiedtBritish Council take an exam

Waarom is het goed dat mijn kind   
een formeel Engels taalexamen aflegt?
Een formele toets of formeel examen 
leidt tot een certificaat dat het Engelse 
taalvaardigheidsniveau vastlegt. Voor 
jongeren die zich willen inschrijven bij een 
universiteit is dat van belang – het vergroot hun 
carrièrekansen. Door zich voor te bereiden op 
een formeel Engels taalexamen worden kinderen 
zich bewust van hun eigen prestaties en krijgen 
ze een gevoel van vooruitgang. Ze krijgen ook 
meer zelfvertrouwen bij sociale interactie, zoals 
bij het maken van vrienden, op reis of tijdens 
buitenschoolse activiteiten. 

Wanneer kan mijn kind het beste een 
formeel examen afleggen?
Uw kind kan op ieder moment een 
formele toets of formeel examen afleggen, 
bijvoorbeeld aan het einde van het schooljaar 
of op het moment dat een taalcertificaat 
vereist is. Er zijn tal van voordelen aan het 
behalen van certificaten gedurende de 
schoolgang. Uw kind krijgt veel oefening, 
ontwikkelt nuttige leervaardigheden en krijgt 
meer zelfvertrouwen.

Hoe verhouden de examens zich tot het 
niveau bij scholen en taalinstituten?
De meeste formele Engelse toetsen 
en examens zijn geijkt op het ERK. Het 
curriculum bij scholen, universiteiten en 
taalinstituten wordt vaak beschreven aan 
de hand van het ERK. Doorgaans hebben 
mensen die Engels leren ongeveer 200 
studie-uren per ERK-niveau nodig.

 »Cambridge English: Common European 
Framework Guided Learning Hours 

Wat betekent ERK?

Het Europees Referentiekader (ERK) is de 
internationale standaard om de beheersing 
van een Europese taal mee te omschrijven. Die 
beheersing loopt van kennis van losse woorden 
naar praktisch volmaakte taalbeheersing. Er zijn 

drie niveaus (A, B en C) die alle in twee delen (1 
en 2) zijn gesplitst. A1 is het beginnersniveau 
en C2 staat voor volledige taalbeheersing.

Wat is het verschil tussen een papieren 
en een digitaal examen?
Net als een papieren examen vindt een 
digitaal examen plaats op locatie, samen 
met andere kandidaten. Het verschil is dat 
de kandidaten de schriftelijke vragen op een 
computer beantwoorden, met behulp van 
gebruiksvriendelijke software. De methode is 
simpel en heeft het grote voordeel dat een 
kandidaat het antwoord vóór het moment van 
indienen nog aan kan passen. De opdrachten 
voor het mondelinge onderdeel zijn niet 
digitaal; uw kind legt dit onderdeel af in het 
bijzijn van een gekwalificeerde examinator.

Hoe kom ik erachter wat het huidige 
niveau van mijn kind is?
Samen met de docent Engels van uw kind 
kunt u bepalen welk examen het beste past bij 
zijn of haar taalniveau. De docent kan u ook 
adviseren over hoe u uw kind kunt helpen met 
de voorbereiding.

Hoe kan ik mijn kind helpen bij de 
voorbereiding?
Als ouder kunt u uw kind op verschillende 
manieren helpen om zich zo goed mogelijk 
voor te bereiden op het Engelse taalexamen. 
Zo kan een examenvoorbereidingscursus door 
een deskundige en ervaren docent nuttig 
zijn. Ook thuis kunt u uw kind prima helpen, 
bijvoorbeeld door wekelijks samen een of twee 
online opdrachten te maken. Daarbij is het aan 
te raden om die opdrachten op een vast tijdstip 
in de week te doen: bijvoorbeeld op een vaste 
middag, na de Engelse les, of in het weekend.

https://support.cambridgeenglish.org/hc/en-gb/articles/202838506-Guided-learning-hours
https://support.cambridgeenglish.org/hc/en-gb/articles/202838506-Guided-learning-hours


Hoe kan mijn kind zijn/haar certificaat 
Engels straks gebruiken?
Voor veel scholen, universiteiten, organisaties 
en werkgevers in binnen- en buitenland 
is een bewijs van Engelse taalbeheersing 
een vereiste. Waar Engels een rol speelt in 
studie of werk is het doorgaans van belang 
om een internationaal erkend certificaat te 
kunnen overleggen. Online kunt u vinden 
welke organisaties Engelse taalcertificaten 
accepteren.

 »Cambridge English: Global recognition

Waarom Cambridge Assessment 
English?
Veel ouders en docenten hebben voorkeur 
voor de examens die Cambridge Assessment 
English levert, omdat deze voldoen aan 
de hoogste kwaliteitseisen. Het is een zeer 
effectieve methode om Engels te leren, waar 
kinderen voldoening en plezier aan beleven. 
Talloze onderwijsinstellingen over de hele 
wereld accepteren de certificaten; bovendien 
staan ze hoog aangeschreven bij werkgevers. 
Er is een hele reeks Engelse examens om 
uit te kiezen en zo te zorgen voor een goed 
gestructureerd onderwijskader en heldere 
leerdoelen. Cambridge Assessment English gaat 
uit van een stap-voor-stap-methode, waarbij 
kinderen en tieners zelfvertrouwen krijgen, hun 
Engels verbeteren en de nodige vaardigheden 
voor alledaagse Engelse communicatie 
ontwikkelen. Zo krijgt uw kind alle middelen 
aangereikt om zijn/haar doelen voor studie, 
werk of sociale omgang te realiseren.

Hoe worden Cambridge Assessment 
English examens beoordeeld?
Met de examens van Cambridge Assessment 
English wordt getoetst hoe goed uw kind de 
Engelse taalvaardigheden beheerst: lezen en 
taalgebruik, schrijven, luisteren, en spreken. 
De uitslag komt in de vorm van een Statement 
of Results, een overzicht van de scores per 
vaardigheid, getoond aan de hand van het 
ERK, en de eindscore voor het examen. Bij de 
niveaus Starters, Movers en Flyers ontvangen 
de kinderen een bewijs van deelname en als 
beloning kunnen ze bij ieder onderdeel tot vijf 
speciale schildjes verdienen.

Welk Cambridge Assessment English-
examen is geschikt voor mijn kind?
De toetsen bij Cambridge Assessment English: 
Young Learners bestaan uit motiverende 
opdrachten. Deze toetsen zijn erg geschikt 
voor basisschoolleerlingen en leerlingen in 
de brugklas van het voortgezet onderwijs. 
Hiermee verbeteren de kinderen hun Engels 
en kweken ze zelfvertrouwen voor taaltoetsen. 
Cambridge Assessment English: Key en 
Preliminary is voor tieners, om hen klaar te 
stomen voor vervolgexamens op hoger niveau. 
Het behalen van het B2-niveau – bijvoorbeeld 
bij Cambridge Assessment English: First – is 
voor veel jongeren die Engels leren een doel 
op zich; om dat niveau ook te bereiken voelt als 
een echte prestatie. Het behalen van een C1- 
of C2-niveau – zoals Cambridge Assessment 
English: Advanced of Proficiency – is een 
enorme prestatie: het staat voor zeer grote 
taalbeheersing. Cambridge Assessment English 
biedt online een gratis test aan om uit te zoeken 
welk Cambridge Assessment English-examen 
op dit moment geschikt zou kunnen zijn.

 »Cambridge English examens

Wat is er anders aan de Cambridge 
Assessment English for Schools-
examenversies?
Cambridge Assessment English for Schools 
kent voor de niveaus Key, Preliminary en 
First dezelfde opbouw en krijgt dezelfde 
internationale erkenning, maar inhoudelijk zijn 
de opdrachten interessanter voor en meer 
toegesneden op schoolgaande kinderen.

Hoe weet ik of mijn kind klaar is voor 
het examen?
U kunt zelf uitzoeken of uw kind klaar is voor 
het examen door samen een oefentoets uit 
te voeren. Cambridge Assessment English 
biedt voor ieder examen meerdere gratis 
voorbeeldtoetsen en hulpmiddelen.

 »Cambridge English gratis 
voorbeeldtoesten

Op onze website kunt u vinden welke examens de British Council in Nederland aanbiedt.

www.britishcouncil.nl/exam
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 »Cambridge English Qualifications

Hoe ziet de opbouw van Cambridge Assessment English examens voor schoolgaande 
kinderen eruit?
De volgende Cambridge Assessment English examens zijn beschikbaar voor kinderen en tieners:

Naam 
examen

ERK-
niveau

Doel Inhoud Uitslag

Starters, Movers,  
Flyers

Pre-A1 
A1, A2

Introductie tot de Engelse taalexamens 
voor kinderen op de basisschool 
en de brugklas van het voortgezet 
onderwijs; gericht op het krijgen van 
meer zelfvertrouwen bij Engelstalige 
communicatie over vertrouwde 
onderwerpen.

Drie opdrachten: 
Lezen en 
Schrijven, 
Luisteren, 
Spreken

Tot vijf 
Cambridge-
schildjes per 
opdracht

Key for Schools A2 Communicatie in eenvoudige en 
alledaagse situaties; aantoonbare kennis 
van de beginselen van het Engels.

Drie opdrachten: 
Lezen en 
Schrijven, 
Luisteren, Spreken

Uitstekend, ruim 
voldoende, 
voldoende, A1-
niveau

Preliminary for Schools B1 Communicatie in alledaagse leer- en 
leefomgeving; aantoonbare basale 
beheersing van het Engels.

Drie opdrachten: 
Lezen en 
Schrijven, 
Luisteren, Spreken

Uitstekend, ruim 
voldoende, 
voldoende, A2-
niveau

First for Schools B2 Met zelfvertrouwen communiceren in 
een Engelstalige omgeving, in alledaagse 
leef-, leer- en werksituaties; aantoonbaar 
beheersing op B2-niveau.

Vier opdrachten: 
Lezen en 
Taalgebruik, 
Schrijven, 
Luisteren, Spreken

Waardering A, B, C 
op de Cambridge 
Assessment 
English 
scoreschaal of 
B1-niveau

Advanced C1 Met zelfvertrouwen in het Engels 
communiceren op gevorderd niveau in 
leef-, leer- en werksituaties; aantoonbare 
beheersing op C1-niveau.

Vier opdrachten: 
Lezen en 
Taalgebruik, 
Schrijven, 
Luisteren, Spreken

Waardering A, B, C 
op de Cambridge 
Assessment 
English 
scoreschaal of 
B2-niveau

Proficiency C2 Met zelfvertrouwen in het Engels 
communiceren op hoog niveau in leef-, 
leer- en werksituaties; aantoonbare 
beheersing op C2-niveau.

Vier opdrachten: 
Lezen en 
Taalgebruik, 
Schrijven, 
Luisteren, Spreken

Waardering A, B, C 
op de Cambridge 
Assessment 
English 
scoreschaal of 
C1-niveau

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/qualifications/schools/
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EEN EXAMEN AFLEGGEN BIJ DE BRITISH 
COUNCIL

De British Council zorgt ervoor dat uw kind het examen veilig en eerlijk af 
kan leggen, in een positieve sfeer. Hieronder vindt u enkele vragen van 
ouders over onze examens.

Hoe garanderen jullie de kwaliteit?
De British Council beschikt over ruime 
ervaring en deskundigheid in het onderwijzen 
en toetsen van Engels. Onze medewerkers 
worden continu getraind om te blijven 
voldoen aan de hoge kwaliteitseisen 
die zowel de British Council als de 
examencommissies hanteren.

www.britishcouncil.nl/exam/why-take

Wat voor examenlocaties gebruiken jullie?
We organiseren onze examens op scholen en 
op andere zorgvuldig geselecteerde locaties. 
We zorgen ervoor dat de locaties comfortabel, 
rustig en veilig zijn. Digitale toetsen en 
luistertoetsen worden afgelegd met behulp 
van moderne en geschikte apparatuur. 

Hoe zorgen jullie voor een veilige 
en aangename omgeving voor 
minderjarigen?
Gedurende de examens is uw kind in 
veilige handen bij onze goed opgeleide 
medewerkers. Zij zorgen ervoor dat de 
omgeving veilig en aangenaam is. De British 
Council heeft het welzijn van kinderen en 
jongeren hoog in het vaandel staan en voert 
een internationaal beleid ter bescherming 
van kinderen. Al onze examenlocaties 
hanteren beleid over het halen en brengen 
van uw kind bij de locatie. Voorafgaand aan 
het examen ontvangt u hierover nadere 
informatie.

 »British Council Child Protection

Wat als mijn kind onverhoeds ziek wordt 
of vertraagd is?
Indien uw kind op de examendag is vertraagd 
of zich tijdens het examen niet goed 
voelt, helpen we u om, overeenkomstig de 
reglementen van de examencommissie, tot 
een oplossing te komen. 

Verloopt de inschrijving voor 
het examen via de school of een 
taalinstituut?
Meestal verloopt de inschrijving van 
schoolgaande kandidaten via de school of 
een taalinstituut. U kunt de inschrijving ook 
zelf doen, rechtstreeks via onze website.

www.britishcouncil.nl/exam

Wat is er geregeld voor kandidaten met 
een specifieke hulpvraag?
Ons uitgangspunt is dat iedere kandidaat 
gelijkwaardig en objectief wordt behandeld. 
Als de omstandigheden daarom vragen, 
treffen we de nodige voorbereidingen 
om kandidaten toegang tot de locatie 
te verlenen, de examenvragen tot zich 
te kunnen nemen en de antwoorden te 
kunnen geven. We sporen ouders, docenten 
en scholen aan om eventuele specifieke 
hulpvragen van het kind en de bijstand 
die wij kunnen bieden, in kaart te brengen. 
Neemt u minstens drie maanden voor de 
examendatum hierover contact met ons op.

 »British Council Equality

© Mat Wright
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Hoe helpt de British Council de 
deelnemers, docenten en scholen 
bij het Engelse taalexamen?
Onze hulp gaat verder dan alleen de 
examendag. Onze klantenservice kan 
u en uw kind bij ieder aspect van het 
examen ondersteunen. Bovendien 
bieden we deelnemers en docenten veel 
hoogwaardig materiaal aan ten behoeve 
van de examenvoorbereiding.

Scholen en taalinstituten die kandidaten 
bij ons inschrijven kunnen zich als lid 
aanmelden voor ons loyaliteitsprogramma, 
Addvantage. Leden van Addvantage 
kunnen gebruik maken van extra 
diensten en producten, zoals online 
examenvoorbereiding, leuke 
schoolwedstrijden, docententraining 
in de nieuwste technieken qua 
examenvoorbereiding, etc. Voor meer 
informatie over wat Addvantage kan doen 
voor uw kind of school kunt u contact 
opnemen met het examenteam van de 
British Council.

British Council Addvantage Scheme

Hoe verloopt de communicatie van 
de British Council met kandidaten en 
scholen?
Via onze examenadministratie staan we in 
geregeld contact met scholen en taalinstituten. 
Hier komt alle actuele en belangrijke informatie 
binnen over de examens en de examendag.

Moeten kinderen een cursus volgen 
ter voorbereiding op een Cambridge 
Assessment English examen?
Een cursus ter voorbereiding op een 
Cambridge Assessment English examen is 
niet verplicht, maar heeft wel voordelen. Een 
deskundige en ervaren docent Engels kan 
structuur aanbrengen in het leergedrag van 
uw kind en nuttige feedback bieden op de 
taalbeheersing. Er is ook alle gelegenheid om 
hun Engels te oefenen met klasgenoten. 

Hoe krijgt mijn kind zijn/haar uitslag en 
certificaat?
De uitslagen voor de papieren examens 
van Cambridge Assessment English zijn na 
vier tot zes weken bekend; die van digitale 
examens binnen twee weken. De uitslagen voor 
Cambridge Assessment English: Young Learner 
worden na ca. acht weken bekendgemaakt. 
Uw school of taalinstituut kan de uitslagen van 
de eigen kandidaten inkijken op de digitale 
Cambridge Assessment English portal; elke 
deelnemer kan dat ook zelf doen, via de online 
uitslagservice. Indien de inschrijving via een 
school of taalinstituut is verlopen, wordt het 
certificaat naar de school verstuurd of kan het 
worden afgehaald door een schoolmedewerker.

 »Cambridge English Results

Kan ik een exameninschrijving 
aanpassen of annuleren, met 
terugbetaling?
U kunt zich melden bij de school of het 
taalinstituut of, indien u zich rechtstreeks bij 
de British Council heeft ingeschreven, bij ons 
examenteam. Mogelijk vraagt men u om uw 
verzoek toe te lichten met documentatie.

Wat als ik mijn certificaat kwijtraak of 
een kopie wil ontvangen?
Cambridge Assessment English kan verloren 
certificaten niet vervangen, maar u kunt wel 
een certificeringsverklaring aanvragen. Dat is 
een officiële verklaring voor als u uw uitslagen 
ooit kenbaar wilt maken.

 »Cambridge English Lost Certificates

Wat als ik het niet eens ben met de 
resultaten van mijn kind?
Indien u het niet eens bent met de resultaten 
van uw kind, kunt u een aanvraag indienen 
voor een extra check van het nakijkproces 
bij het examenteam van de British Council. 
Cambridge Assessment English hanteert een 
robuuste en grondige controleprocedure 
voor examenuitslagen, waarbij tegen 
een vergoeding alle onderdelen worden 
gecontroleerd en, indien verzocht, opnieuw 
becijferd.

http://www.britishcouncil.nl/addvantage-scheme
https://www.britishcouncil.org/exam/addvantage-member-scheme
https://candidates.cambridgeenglish.org/Members/Login.aspx?M=None
http://www.cambridgeenglish.org/help/lost-certificates/


UW KIND HELPEN BIJ DE VOORBEREIDING OP 
HET EXAMEN

U hoeft als ouder niet heel goed Engels te spreken om uw kind toch te 
kunnen helpen bij de examenvoorbereiding. Het werkt erg motiverend als 
u klaarstaat voor uw kind en hem of haar aanmoedigt. Ter ondersteuning 
van de kennis die uw kind tijdens de lessen opdoet, is het heel goed om 
thuis extra te oefenen. Zo helpt u uw kind om het gewenste resultaat op het 
examen te halen.

5–12 jaar
Voor kinderen in deze leeftijd is het goed 
als ze weten wat er bij het examen van hen 
verlangd wordt. Ook werkt het goed om 
te oefenen met enkele leuke opdrachten. 
Zo zijn ze minder nerveus voor wat hun te 
wachten staat.

13–18 jaar
Voor tieners is het belangrijk om goed te 
plannen en tijd in te ruimen om de lesstof 
nog eens door te nemen en oefeningen 
te doen. Zo kweken ze zelfvertrouwen en 
verminderen ze de examenstress. Vaak 
vinden tieners het lastig om hun tijd in te 
delen en daadwerkelijk te beginnen. Dat is 
iets waar ouders goed bij kunnen helpen.

Hoe kan ik mijn kind op weg 
helpen?
U kunt uw kind op veel manieren helpen om 
de lesstof door te nemen en het examen te 
oefenen. Enkele handige tips voor thuis:

• Raak vertrouwd met het examen 
Op de bijbehorende examenwebsite vindt 
u informatie over het examen dat uw kind 
aflegt. Verder vindt u daar oefenstof en 
oefenexamens. U kunt uw kind helpen bij 
het selecteren van de meest geschikte 
hulpmiddelen.

• Hulp bij het plannen 
Richt thuis een leerplek in en zorg samen 
voor een studieplanning. Dit is vooral aan 
te raden bij jongeren die ook nog andere 
examens af moeten leggen.

• Bekijk oefenexamens 
Vraag uw kind voorafgaand aan een 
oefenexamen naar de strategie die ze 
hebben geleerd om verschillende soorten 
vragen te beantwoorden.

• Zoek online oefenexamens 
De website LearnEnglish Kids van de British 
Council is een leuke, educatieve website voor 
kinderen van 5-12 jaar die Engels leren.

De website LearnEnglish Teens van de 
British Council bevat veel materiaal om uw 
kind mee te laten oefenen om hun Engels 
te verbeteren. In het gedeelte Skills vindt u 
luister-, lees- en schrijfopdrachten die lijken 
op wat uw kind bij een Engels taalexamen 
moet doen. Er is ook een gedeelte 
genaamd Exams, met veel adviezen en 
informatie om uw kind te helpen bij de 
examenvoorbereiding.

Learn English Exams is een website van 
de British Council die speciaal is gemaakt 
om tieners voor te bereiden op de examens 
voor Cambridge Assessment English: First en 
Advanced. De website bevat tips en adviezen, 
strategieën, oefenmateriaal en nakijkopties 
voor opdrachten die horen bij Lezen, Luisteren, 
Taalgebruik, Spreken en Schrijven.

• Hulp en feedback bij nakijken 
Spoor uw kind aan om de antwoorden van 
oefenexamens te controleren en na te denken 
over wat er goed en fout ging.

• Hulp bij concentratie  
Tieners worden vaak snel afgeleid bij het leren. 
Het kan helpen om telefoons uit te schakelen 
en bepaalde soorten muziek op te zetten.

• Vraag om hulp 
Neem contact op met de docent van uw kind 
of ons examenteam indien u meer informatie 
of adviezen wilt over het examen en de 
voorbereiding daarop.
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UW KIND HELPEN  
OP DE EXAMENDAG

Een paar handige tips over wat u als ouder kunt doen om uw kind te helpen 
op de examendag.

OP DE EXAMENDAG

Als de examendag aanbreekt, kunt u uw kind helpen om rustig en geconcentreerd te 
blijven. Enkele tips:

• zorg dat uw kind goed geslapen en gezond ontbeten heeft 

• zorg dat uw kind ruim op tijd vertrekt en vroeg arriveert op de examenlocatie

• herinner uw kind eraan lastige vragen eerst over te slaan en door te gaan met de 
volgende vraag

• moedig uw kind aan om zijn/haar best te doen.

VÓÓR HET EXAMEN

Als ouder kunt u uw kind zelfvertrouwen geven over de examendag en de zenuwen 
enigszins bedwingen. Bijvoorbeeld door:

• samen het examenreglement door te nemen

• te checken of u allebei de tijd en locatie van het examen weet

• te checken of uw kind goed weet wat hij of zij mee dient te nemen.

NA HET EXAMEN

Meteen na het examen kunt u samen met uw kind terugkijken op het examen en daarbij 
positief blijven. Bijvoorbeeld door:

• te vragen hoe het examen verliep

• te laten merken dat u trots bent op de prestatie van uw kind

• samen de afronding van het examen met iets speciaals te vieren.

U kunt uw kind ook later nog bijstaan, door de examenuitslagen gezamenlijk door te 
nemen als deze bekend zijn en samen het vervolgtraject voor het leren van Engels te 
bespreken.



ONLINE MATERIAAL VOOR KINDEREN 

Hieronder leest u over enkele leuke activiteiten op LearnEnglish Kids, een 
website van de British Council. U kunt deze samen met uw kind doen ter 
voorbereiding op de toetsen van Cambridge Assessment English: Young 
Learners.

Lezen en schrijven 
Verhalen 
Veel van de opdrachten in Starters, Movers 
en Flyers zijn gebaseerd op verhalen. Op 
LearnEnglish Kids vindt u een groot aantal 
leuke verhaaltjes met opdrachten die 
kinderen kunnen bekijken. De opdrachten 
zijn niet alleen handig als oefening voor 
het examen, maar ook is het lezen van de 
verhaaltjes een prettige manier voor kinderen 
om hun woordenschat en taalbeheersing uit 
te breiden. 

 » learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
short-stories
Informatieve teksten
Bij Young Learners-examens moeten de 
kinderen ook vragen beantwoorden over 
informatieve teksten. Bij de leesoefeningen 
van LearnEnglish Kids kunnen kinderen 
activiteiten doorlopen om met dit type teksten 
te oefenen. Vergeet niet het juiste niveau van 
uw kind aan te geven conform het examen 
waarop hij/zij zich voorbereidt: pre-A1, A1 of 
A2. 

 » learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
reading-practice

Vocabulary 
Een ander onderdeel van een Young 
Learners-examen is het lezen van korte 
zinnen en het herkennen van woorden. De 
website van LearnEnglish Kids heeft een 
gedeelte voor woordenschat en grammatica, 
waar veel oefeningen te vinden zijn over 
vertrouwde onderwerpen, zoals kleuren, 
dieren, kleren, vakantie en de natuur. 
Kinderen kunnen leuke spelletjes doen en 
tegelijkertijd het herkennen en spellen van 
woorden oefenen.

 » learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
word-games

Spelling 
Bij alle lees- en schrijfopdrachten van een 
YLE-examen is correcte spelling van groot 
belang. In het spellingsdeel van de website 
LearnEnglish Kids kunnen kinderen het 
spellen van alledaagse Engelse woordjes 
aanleren, daarbij geholpen door leuke 
verhaalpersonages. 

 » learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
spell

Kinderen kunnen enkele erg lastige Engelse 
woorden leren spellen met deze leuke 
spelletjes:

 » learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
tricky-words
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Spreken 
Jezelf voorstellen 
In het eerste deel van de mondelinge 
toets bij Starters, Movers en Flyers dienen 
kinderen hun voor- en achternaam en hun 
leeftijd te noemen. U kunt uw kind de toets 
met zelfvertrouwen in laten gaan door 
vooraf enkele vragen en antwoorden te 
oefenen, zoals: Wat is je voornaam? Wat is je 
achternaam? Hoe oud ben je? Maak het leuk 
door de namen en leeftijd ook achterstevoren 
te spellen! Voor nog meer leuke manieren 
waarbij kinderen klanken en woorden kunnen 
leren en hun luistervaardigheid kunnen 
oefenen, staat er een groot aantal leuke 
spelletjes klaar in LearnEnglish Kids.

 » learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
games

Hardop spreken: Het is aan te raden om 
woorden hardop te zeggen om zo het 
spreken van Engels te oefenen. U kunt dit 
samen doen, door een woord eerst voor te 
lezen en uw kind het dan na te laten zeggen. 
In het gedeelte Spreken op LearnEnglish Kids 
kunnen kinderen het hardop voorzeggen van 
woorden oefenen, daarbij geholpen door 
leuke verhaalpersonages.

 » learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
speak

Klanken 
Een fijne opwarmer en een leuk spelletje 
om met uw kind te doen om het spreken te 
oefenen, is ‘Ik zie, ik zie’. Bij dat spelletje kun 
je ook bepaalde Engelse klanken gebruiken 
om vergelijkbare klanken mee te oefenen. 
Bijvoorbeeld: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, en 
het klinkt als: clock. Mogelijke antwoorden 
zijn: ‘broccoli’ ‘chocolate’ ‘crocodile’.

 » learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
sounds/jacks-i-spy

Luisteren
Gesprekjes
Veel vragen bij de luisteropdracht van Young 
Learners examens hebben te maken met 
het luisteren naar gesprekjes tussen een 
volwassene en een kind. Kinderen kunnen dit 
type luisteropdracht oefenen in het gedeelte 
Grammar with Gran and Kitty op de website van 
LearnEnglish Kids. Daar staan veel filmpjes en 
oefeningen voor algemene grammaticaregels 
die uw kind zal tegenkomen bij de Cambridge 
Assessment English: Young Learner toetsen. 

 » learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
grammar-videos

Foto’s en liedjes 
Een ander type luistervragen in Starters, 
Movers en Flyers draait om het bekijken van 
een foto en het uitvoeren van een opdracht 
daarbij. Een leuke manier om dat te oefenen 
is door muziekfilmpjes te bekijken. In het 
liedjesgedeelte op LearnEnglish Kids kunnen 
kinderen veel traditionele en moderne Engelse 
kinderliedjes beluisteren én bekijken. Kinderen 
kunnen in het Engels vertellen wat ze zien in 
het filmpje – en waarom niet meteen ook de 
uitspraak oefenen door samen mee te zingen!

 » learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
songs

Op elk gedeelte van de website LearnEnglish 
Kids is nog veel meer gratis materiaal te 
vinden voor kinderen.
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ONLINE MATERIAAL VOOR TIENERS 

Hier volgen een paar populaire leermiddelen op de website LearnEnglish 
Teens van de British Council. Het gaat om vertrouwde onderwerpen en 
vragen, om tieners zo te helpen bij hun voorbereiding op de examens 
Cambridge Assessment English: Key, Preliminary, First en Advanced.

 
 
 

 
Grammatica en 
woordenschat 
In het gedeelte van de website over 
grammatica en woordenschat staan tips en 
adviezen met betrekking tot grammatica- en 
woordtoetsen. Er zijn verschillende manieren 
om grammatica en woordenschat te toetsen, 
en in dit gedeelte worden enkele daarvan 
toegelicht.

 » learnenglishteens.britishcouncil.org/
exams/grammar-and-vocabulary-exams

Leertips 
In dit gedeelte vind je tips en adviezen om 
bij je examens betere cijfers te halen. Goede 
nachtrust, gezonde voeding en planning zijn 
drie zaken waaraan we veel aandacht geven.

 » learnenglishteens.britishcouncil.org/
exams/exam-study-tips

Luisteren 
In het gedeelte over luisteren staan nuttige 
adviezen voor de verschillende soorten 
luistertoetsen en -examens. We leggen uit 
wat je vóór en tijdens een luisterexamen kunt 
doen om een goed cijfer te halen.

 » learnenglishteens.britishcouncil.org/
exams/listening-exams

Lezen
Het gedeelte over lezen bevat handige tips 
voor de leestoetsen en -examens. We leggen 
uit wat je in de aanloop naar een leesexamen 
kunt doen om een mooi resultaat te boeken.

 » learnenglishteens.britishcouncil.org/
exams/reading-exams

Schrijven 
In het gedeelte over schrijven staan tips 
en adviezen voor alle types schrijftoetsen 
en -examens, met speciale aandacht voor 
de indelingsfase, de schrijffase en de 
correctiefase. 

 » learnenglishteens.britishcouncil.org/
exams/writing-exams

Spreken 
Het gedeelte over spreken bevat nuttige 
tips en adviezen over de verschillende types 
mondelinge toetsen en examens. Je kunt zes 
filmpjes bekijken van echte kandidaten die een 
mondeling examen afleggen.

 » learnenglishteens.britishcouncil.org/
exams/speaking-exams

Elk gedeelte van de website LearnEnglish 
Teens bevat nog veel meer gratis materiaal 
voor tieners.
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MEER ONLINE MATERIAAL VOOR 
JONGEREN

Een van de handigste online hulpmiddelen die de British Council 
aanbiedt voor examenkandidaten Cambridge Assessment English: First 
en Advanced is de website Road to Success, speciaal bedoeld voor 
examenvoorbereiding.

De website biedt last-minute oefeningen en 
correctietechnieken. Met Road to Success 
kunnen leerlingen kort voor een examen 
Cambridge Assessment English: First, First for 
Schools of Advanced zichzelf nog een stevig 
duwtje in de rug geven.

Met dit online hulpmiddel kun je:

• Advies krijgen over opdrachten bij Lezen 
en Taalgebruik, Luisteren, Schrijven en 
Spreken.

• Tips of handige antwoordstrategieën 
meekrijgen voor verschillende soorten 
vragen.

• Oefenen voor diverse examenopdrachten 
en verschillende strategieën toepassen.

• Jezelf controleren en begrijpen waarom 
een antwoord goed of fout is en hoe je dit 
een volgende keer beter kunt doen.

• Advies krijgen om je Engelse 
taalvaardigheid verder mee te verbeteren.

Road to Success voor First en Advanced 
is uitsluitend beschikbaar voor scholen, 
taalinstituten en kandidaten die zich voor 
deze examens inschrijven bij de British 
Council. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij de docent van uw kind of bij het 
examenteam.

 » learn-english-exams.britishcouncil.org

http://learn-english-exams. britishcouncil.org


ONLINE MATERIAAL VOOR OUDERS 

Via de British Council heeft u als ouder veel digitale hulpmiddelen en 
online ontmoetingsplaatsen tot uw beschikking om uw kind te helpen 
Engels te leren en zich voor te bereiden op een examen.

Speciaal voor ouders hebben we een website 
waar u deskundig advies kunt krijgen over 
hoe u uw kind kunt helpen met Engels. U kunt 
daar kiezen uit honderden gratis Engelse 
taalspelletjes, liedjes, verhalen en activiteiten. 
Ook vindt u er meer informatie over onze 
apps voor smartphones en tablets.

 » learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
parents

Meld u aan bij onze Facebook-community 
voor ouders. Daar vindt u goede tips, kunt u 
interessante artikels lezen en advies krijgen 
om uw kind te helpen bij het leren van Engels

 »LearnEnglish Parents British Council

© Mat Wright
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