


Cambridge  English  First  Certificate  (hierna:  FCE)  wordt  aangeboden  aan  alle  leerlingen  die  zich  op  het 
Avicenna  College  aanmelden  met  ingang  van  het  schooljaar  2020-2021,  vanaf  TL  niveau.  Alle  nieuwe
eerstejaars  leerlingen  kunnen  ervoor  kiezen  om zich aan te melden voor het programma. Er zal een 
selectie plaatsvinden in het eerste jaar, waarna bepaald wordt of de leerling in jaar 2 aan het programma 
mag deelnemen. De leerling behoort een gemiddeld cijfer van een 7,5 te hebben behaald in jaar 1. 

Cambridge  English  zal  aangeboden  worden  in  meerdere  leerjaren.  De  leerlingen  zullen  in  totaal  drie  jaar 
bezig  zijn  met  het  voorbereiden  op  het  uiteindelijke  examen  FCE,  waarna  zij  een  wereldwijd  erkend 
certificaat  ontvangen. In  het 2e  leerjaar  zullen  de  leerlingen  met  het  A2  basisniveau  starten.  In  het 
tweede  leerjaar  krijgen  zij  vervolgens  B1,  om  in  het  derde  en  vierde  leerjaar  examen  te  kunnen  afleggen  in
B2,  aldus  het  FCE  examen.  De  leerlingen  krijgen  in  totaal  drie jaar  de  tijd  om  zich  zo  goed  mogelijk  op  dit 
examen  te  kunnen  voorbereiden.  Zij  zullen  gedurende  de  schooljaren  Cambridge  English  toetsen  krijgen  op 
school  waar  zij  minimaal  een  7,0  voor  dienen  te  behalen  om  het  volgende  niveau  te  kunnen  doorlopen
anders  mogen  zij  het  programma  niet  af  maken.  Het  volgen  van  dit  programma  verhoogt  de  kennis  en 
vaardigheden  van  de  leerling  in  het  vak  Engels  aanzienlijk  en  het  behalen  van  dit  diploma  vergroot  de 
mogelijkheid  om  in  Europa  bij  een  Engelstalige  studie  te  worden  toegelaten.  Daarbij  is  een  Cambridge 
diploma  een  belangrijke  toevoeging  aan  het  Curriculum  Vitae  van  de  leerling.  Het  vergroot  de  kansen  op  de
internationale  arbeidsmarkt.

Er  worden  klassen  ingedeeld  op  basis  van  de  aantal  aanmeldingen.  Het  Cambridge  startniveau  is  voor  iedere 
leerling  hetzelfde  ongeacht  instroomniveau  (vmbo  TL/havo/vwo).
Het  volgen  van  Cambridge  English  vraagt  extra  inzet  van  de  leerlingen,  in  de  klas  en  thuis.  Het  is  belangrijk 
te  bedenken  of  dit  programma  past  bij  de  interesses,  de  leerbehoefte  en  het  potentieel  van  de  leerling.

Wat  zijn  de  dingen  die  er  extra  bij  komen?
• Je  zult  waarschijnlijk  meer  huiswerk  krijgen  dan  anders.
• Je  leert  ook  veel  over  de  cultuur  van  het  land.
• Eind  klas  4  kunje  het  First  Certificate  in  English  (FCE)  behalen.
• Cambridge  English  zal  ook  als  vak  meetellen  als  vak  op  je  rapport  waarvoor  je  minimaal  een  7,0  dient  te 

halen  aan  het  einde  van  periode  3.  Indien  dit  niet  het  geval  is  mag  je  het  programma  niet  meer  volgen.

Het  examen
Alle  vaardigheden  (spreken,  schrijven,  luisteren  en  lezen)  worden  op  een  dag  getoetst  op  een  van  de  British 
Council  examencentrums  in  Rotterdam.  Het  examen  duurt  3,5  uur.

Zijn  er  extra  kosten?
De  lessen  zelf  worden  opgenomen  in  het  curriculum,  dus  zijn  er  geen  extra  kosten  aan  verbonden.  De 
Cambridge  examens  worden  eenmalig  vergoed  door  het  Avicenna  College.  De  herkansingen  zijn  voor  eigen
rekening.  Momenteel  kost  het  FCE  examen 270,-.

Overige  vragen?
• Worden  de  lessen  door  native  speakers  verzorgd?-  Nee,  dit  is  niet  noodzakelijk.  De  docenten  Engels  zijn 

in  staat  om  de  lessen  op  hoog  niveau  te  verzorgen.
• Er is aan het einde van jaar 1 een placement-test, waarna bepaald wordt of je deelneemt aan het programma.

Als  je  je  aanmeld  voor  dit programma,  krijg  je  Cambridge  English  (TL/havo/vwo).

Mochten  er  nog  vragen  zijn  dan  kunt  u  contact  opnemen  met  ons  contactpersoon:
Saskia  Ho Foek via s.hofoek@avicenna-college.com
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