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Voorwoord 

 

Vorig jaar rond deze tijd belde Tomas Oudejans, mijn rector, mij om te vragen of ik zin had om een 

onderzoek te doen naar de implementatie van Cambridge op het Theresialyceum. Daar moest ik 

even over nadenken, aangezien mijn afstuderen aan Tilburg University nog vers in mijn geheugen zat. 

Over mijn afstudeerscriptie heb ik “iets” langer gedaan dan de termijn die ervoor staat! Tomas 

vertelde mij wat meer over de opzet en de inhoud van de AOST en toen werd ik enthousiast. Dit zou 

een heel ander onderzoek worden, wat vooral te maken heeft met mijn dagelijkse praktijk als docent 

Engels. 

Na verloop van tijd heb ik het onderwerp veranderd en ben ik het nog meer gaan toespitsen op de 

problemen die ik op de werkvloer tegen kwam. Met behulp van Rian en Sharita en de collega-docent 

onderzoekers heb ik er inmiddels een heel traject op zitten. 

Ik heb het doen van een praktijkonderzoek als soms lastig, vaak plezierig en vooral erg leerzaam 

ervaren. Het was fijn dat ik de tijd en ruimte kreeg om met andere ogen naar onze school te kijken, 

waar ik in de praktijk van alle dag geen tijd voor heb / kan maken. Het was fijn me als docent verder 

te kunnen ontwikkelen. Maar het is vooral fijn om een constructieve aanbeveling te kunnen doen 

voor mijn eigen collega’s die wellicht ook door collega scholen overgenomen kan worden. 

 

 

 

 

Goirle/Tilburg juni 2013 

Karlijn Strijbis-Vrijsen 
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Samenvatting 

 

Het doel van dit onderzoek was om een selectieprocedure te ontwikkelen voor de module Cambridge 

op het Theresialyceum. Voorafgaand aan de daadwerkelijke selectie wordt een presentatie gegeven 

aan alle leerlingen van klas 3 over de inhoud van het Cambridgeprogramma en worden de leerlingen 

geïnformeerd over de selectievoorwaarden. Leerlingen met een prognosecijfer 1 zijn direct 

toelaatbaar en leerlingen met prognosecijfer 2 worden besproken, mits er nog plaats is. Alle 

leerlingen die zich aan hebben gemeld worden besproken door de sectie Engels en bij twijfel wordt 

er nog een instaptoets afgenomen. De sectie Engels stelt uiteindelijk de namenlijst vast van de 

leerlingen die het Cambridgeprogramma mogen volgen. Een directielid informeert de leerlingen over 

de toelating. 
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Hoofdstuk 1 De inleiding 

§1.1 De aanleiding 

In het schooljaar 2010-2011 is vanuit de directie bij de sectie Engels de wens aangegeven om 

Cambridge in te voeren op school. Daarbij was het de bedoeling dat het schoolbreed in klas 1 met 

ingang van schooljaar 2011-2012 werd ingevoerd. Dit verzoek is door de sectie opgepikt en wij zijn 

daarmee aan de slag gegaan. Wij zijn als eerste op zoek gegaan naar een geheel Engelstalige 

methode, zodat we daarmee konden starten. Het invoeren van de nieuwe methode en 

implementatie van zogenaamde Cambridge modulelessen in de bovenbouw hebben tijdens het 

invoerjaar geleid tot veel vragen en onduidelijkheden bij allerlei belanghebbenden. 

Tomas Oudejans, rector van mijn school, heeft mij vlak voor de zomervakantie 2012 

benaderd met de vraag of ik onderzoek wilde doen naar Cambridge op het Theresialyceum. Hij heeft 

mij benaderd, omdat ik in september 2011 afgestudeerd ben aan de masteropleiding Communicatie- 

en Informatiewetenschappen van Tilburg University en dus ervaring heb met het doen van 

(academisch) onderzoek. Daarbij komt dat ik als docent Engels nauw betrokken ben geweest bij de 

implementatie van Cambridge op onze school. Inhoudelijk sluit het onderwerp dus aan bij mijn 

vakgebied. De bedoeling van het onderzoek is dat ik in de vorm van aanbevelingen, antwoord geef 

op een aantal belangrijke vragen die leven bij de vakdocenten, directie, ouders en leerlingen. Voor al 

deze belanghebbenden zou dit onderzoek iets op moeten leveren. 

§1.2 De context 

Het invoeren van Cambridge is niet zonder slag of stoot gebeurd. Het idee om op onze school 

Cambridge in te voeren is vanuit de directie gekomen. Voor ons als middelbare school is het 

belangrijk om versterkt moderne vreemde talen onderwijs aan te bieden en de directie vond 

Cambridge wel een goede manier voor het vak Engels. De sectie Engels werd uiteraard gevraagd mee 

te denken over hoe Cambridge het beste op onze school geïmplementeerd kon worden. De opdracht 

van de conrector destijds was dat Cambridge schoolbreed vanaf klas 1 ingevoerd moest worden en 

dat er een geheel Engelstalige leergang moest komen. Daarnaast moest het mogelijk worden voor 

leerlingen in de bovenbouw om zo snel 

mogelijk deel te nemen aan de 

Cambridge examens. 

Het Theresialyceum is een 

smalle school met een HAVO en een 

VWO afdeling, waarbij drie pijlers als 

basis gelden volgens het schoolplan, te 

weten: studiegericht, respectvol en 

evenwichtig. In figuur 1 is een 

wordcloud te zien waarin kernwoorden 

die aansluiten waar het Theresialyceum 

voor staat te zien zijn. Het laten excelleren van talenten past hier zeker ook bij.  Figuur 1 

Talentalenten vinden extra uitdaging en ontwikkeling in het volgen van bijvoorbeeld het 

Cambridgeprogramma.       
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Docenten die lesgeven op het Theresialyceum zijn vakmensen en staan borg voor het leveren 

van kwaliteitsonderwijs. Dit geldt uiteraard ook de sectie Engels. De sectie wil leerlingen niet alleen 

gedegen les geven, maar ze vaak net dat beetje extra meegeven. Zo is het streven om zoveel 

mogelijk leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau een Cambridge certificaat laten behalen. Helaas 

zijn er door de organisatie van het Cambridge onderwijs enige restricties. In klas 1 wordt met een 

geheel Engelstalige leergang gewerkt en ik klas 2 en 3 niet. In klas 4 HAVO en VWO en in klas 5VWO 

worden er modules Cambridge aangeboden (naast de reguliere lessen Engels) waarbij leerlingen 

worden voorbereid op het Cambridge examen dat plaatsvindt in december van hun eindexamenjaar. 

Voor deze modules geldt dat er een vast aantal groepen is met een vast maximum aan leerlingen. Dit 

schooljaar waren er veel meer aanmeldingen dan dat er plaats was en moest er een selectie gemaakt 

worden van leerlingen die Cambridge mochten gaan doen. Het probleem van de overaanmeldingen 

was al voorzien door de sectie, maar het was lastig in te schatten hoe de aantallen zouden zijn. 

Inmiddels is duidelijk dat er een behoorlijk aantal leerlingen af moest vallen. De sectie heeft op basis 

van onderbouwervaringen van de leerlingen en hun behaalde cijfers een selectie gemaakt. Dit 

gebeurde tussen de bedrijven door, waardoor er een onwenselijke situatie ontstond voor de 

docenten, de leerlingen en de ouders.  

Vanuit deze drie groepen bestaat dan ook de behoefte om een vooraf bepaalde en 

gecommuniceerde selectieprocedure te bepalen. Dit onderzoek dat ik als vakdocent Engels uit ga 

voeren zal dienen als aanbeveling voor de sectie om een gedegen selectieprocedure vast te stellen 

en later ook uit te voeren. 

§1.3 De onderzoeksorganisatie 

De opdracht van het onderzoek is in eerste instantie vanuit de directie gekomen, maar al 

gaande in het proces kwam duidelijk de behoefte van met name de sectie Engels naar voren om een 

gedegen selectieprocedure te ontwikkelen. Hierbij zou de sectie dus ook als opdrachtgever gezien 

kunnen worden. Uiteraard omdat ik zelf werkzaam ben in de sectie, werk ik ook samen het hen aan 

dit onderzoek en zal ik regelmatig sparren met mijn collega's Engels.  

Om het onderzoek te laten slagen is het natuurlijk erg belangrijk ook om te weten wat de 

aanpak is met betrekking tot selecteren van andere 'Cambridge scholen'. Ik hoop dan ook samen te 

kunnen werken met contactpersonen van andere scholen. Hoe ik het precies ga aanpakken is nog 

niet duidelijk, maar ik ga ervan uit dat ik een combinatie van vragenlijsten en interviews ga toepassen 

om de benodigde gegevens te vergaren. 

§1.4 Aansluiting van het onderzoek in de school 

Dit onderzoek zal waarschijnlijk aansluiting vinden bij het onderzoek van mevrouw de Graaff 

van het Odulphuslyceum. Zij heeft vorig schooljaar onderzocht wat succesvolle randvoorwaarden zijn 

om Cambridge op het Odulphus te implementeren. Op het Theresialyceum is de implementatiefase 

voorbij, dat wil zeggen dat ik voor dit onderzoek uitga van de bestaande situatie zoals hierboven  

staat beschreven. De huidige manier van selecteren wordt door diverse belanghebbenden als niet 

wenselijk beschouwd en dient verbeterd te worden. Dit zal tot stand komen door onder andere de 

aanbevelingen ter harte te nemen die voortvloeien uit dit onderzoek. Het beleid van school is erop 

gericht om leerlingen te laten excelleren. Leerlingen die goed zijn in Engels moeten dus de kans 

krijgen hun kennis uit te breiden, Cambridge examen doen op een zo hoog mogelijk niveau en 

uiteindelijk met een Cambridgecertificaat van school gaan. 



Hoofdstuk 2 Probleemstelling 

 

§2.1 Het praktijkprobleem

Leerlingen hebben sinds vorig schooljaar de mogelijkheid om deel te nemen aan het 

Cambridge examen. Het Theresialyceum wil ze daar goed op voorbereiden. In eerste instantie was 

het de bedoeling dat Cambridge schoolbreed ingevoerd werd en dat alle leerlingen examen zouden 

doen. Destijds is om die reden besloten dat er in klas 1 een geheel Engelstalige leergang is ingevoerd, 

omdat deze methode het beste aan zou sluiten bij het Cambridge programma. Wij moeten werken 

met deze methode in de reguliere lessen Engels, waarbij we de leerlingen dus opleiden voor het 

Cambridge examen, maar ook voor de schoolexamens en het CE. Vorig jaar bleek dat een aantal 

leerlingen de lessen te moeilijk vonden, het niet konden volgen en zelfs gingen huilen. Besloten is 

toen om deze methode in klas 1 te handhaven (dat moest ook vanwege financiële redenen), maar in 

klas 2 en 3 de reguliere methode aan te blijven houden. De sectie Engels had voor voorkeur voor 

aparte Cambridge klassen, die naast de reguliere lessen Engels extra training krijgen in de 

vaardigheden zoals die bij een Cambridge examen getoetst worden.  

Na de onderbouw hebben de leerlingen de mogelijkheid om zich aan te melden voor de 

module Cambridge. Deze module wordt vanaf klas 4 aangeboden en loopt door tot het moment van 

Cambridge examen. Het doel van de module is om leerlingen voor te bereiden op het Cambridge 

examen. Het probleem dat zich dit schooljaar voor heeft gedaan is dat er veel te veel aanmeldingen 

waren voor het aantal beschikbare plaatsen. Hierdoor moest er geselecteerd worden en dit is ad hoc 

opgelost. Waarschijnlijk zal er volgend schooljaar weer een overinschrijving zijn en is het van belang 

dat er dan een gedegen selectieprocedure is die op tijd naar belanghebbenden is gecommuniceerd. 

Docenten, leerlingen, ouders en ook de directie kampen nu met dit probleem.  

Docenten hebben zo goed en zo kwaad als het kon op ervaring leerlingen geselecteerd. 

Leerlingen die wellicht zeer geschikt zijn voor het Cambridge programma kunnen hierdoor buiten de 

boot zijn gevallen. Ouders hebben al gereageerd dat zij het een vreemde gang van zaken vonden en 

dat zij niet begrijpen waarom hun getalenteerde kind uitgesloten is van deelname. De directie heeft 

het beleid gemaakt en blijft erbij dat Cambridge budgettair neutraal moet blijven, waardoor er geen 

extra geld beschikbaar is voor meer groepen. Het probleem is dit schooljaar duidelijk zichtbaar 

geworden en speelt nu weer voor volgend schooljaar. Er moeten prognoses gemaakt worden en dat 

is erg lastig wanneer de eisen van de selectieprocedure niet bekend zijn. Het is vervelend voor de 

leerlingen, zij weten immers niet waaraan ze moeten voldoen. Het is lastig voor de docenten als zij 

weer zonder enig houvast een advies uit moeten brengen. Het probleem dat men niet weet waar ze 

aan toe is, ligt niet alleen binnen school, maar leerlingen en ouders thuis kampen er ook mee. Ook 

tijdens voorlichtingsrondes voor nieuwe leerlingen is het vervelend als er geen duidelijkheid bestaat 

over het hele Cambridge programma. Niet alleen dit onderzoek zal hopelijk bijdragen tot een 

succesvolle selectieprocedure, ook de sectie Engels is hard bezig om hier inhoudelijk vorm aan te 

geven. Dit onderzoek zal zich richten op wat andere scholen voor manieren toepassen en welke 

ideeën er leven binnen de sectie.  
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Figuur 2 

§2.2 Onderzoeksdoel 

Doel van het onderzoek is om een selectieprocedure te formuleren (in adviserende vorm) die 

afgestemd is op het Theresialyceum. De criteria van de selectieprocedure moeten toepasbaar zijn op 

leerlingen van het Theresialyceum  en ervoor zorgen dat de juiste leerlingen op de beschikbare 

plaatsen in de Cambridge groepen terechtkomen. Tevens moet de procedure van selectie op tijd 

worden gecommuniceerd naar leerlingen en hun ouders, zodat zij weten aan welke voorwaarden zij 

moeten voldoen om deel te kunnen nemen aan het Cambridgeprogramma. 

 

§2.3 Onderzoeksvraag 

Uit bovenstaande probleemschets is deze onderzoeksvraag geformuleerd: 

 

“Wat voor selectieprocedure en welke criteria zijn geschikt om op het Theresialyceum (op een eerlijke 

en verantwoorde manier) leerlingen te selecteren voor deelname aan het Cambridge programma?” 

 

Deelvragen die bij het onderzoek aan bod komen, zijn: 

1. Hoe is het Cambridge programma op het Theresialyceum ingericht?  

2. Wat zijn voor het Theresialyceum de doelen van het Cambridge programma?  

3. Voor welke Cambridge examens worden de leerlingen in de bovenbouw voorbereid?  

 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, moet er duidelijkheid worden verschaft over: 

4. Wat zijn mogelijke selectieprocedures en criteria? Hoe gaat dat op andere scholen? 

5. Wat is er mogelijk aan aansluiting van mogelijke procedures en criteria met het Theresialyceum?  
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Hoofdstuk 3 Literatuurstudie 

 

§3.1 Cambridge examen aanbod 

Het Theresialyceum biedt getalenteerde leerlingen de mogelijkheid opgeleid te worden voor 

een Cambridge Certificate, een internationaal erkend certificaat dat wordt verleend door de British 

Council op initiatief van Cambridge University (www.britishcouncil.org/netherlands). Om het 

certificaat te verkrijgen moeten de leerlingen een Cambridge examen afleggen op vijf vaardigheden: 

lees-, gespreks-, schrijf- en luistervaardigheid en het zogenaamde ‘use of English’. Use of English is 

een combinatie van grammatica en woordenschat. Uiteraard bestaan er verschillende niveaus 

waarop examen gedaan kan worden en het Theresialyceum richt zich met name op het Certificate in 

Advanced English (CAE) en voor de meest getalenteerde leerlingen op het Certificate of Proficiency in 

English (CPE).  

 Het CAE examen is vergelijkbaar met niveau C1 van het Europees Referentiekader (CAE 

handbook, 2008). Dit houdt in dat het om een vaardig gebruiker gaat, die impliciete betekenis van 

teksten kan herkennen en die flexibel en effectief met taal om kan gaan ten behoeve van sociale, 

academische en beroepsmatige doeleinden. Ook kan de gebruiker zelf complexe en gedetailleerde 

teksten produceren (ERK).  

Het CAE examen wordt extern (in Eindhoven) afgenomen en toetst zoals hierboven al vermeld is vier 

vaardigheden en het onderdeel kennis en gebruik van de Engelse taalstructuur. Het gespreksexamen 

wordt op een andere dag afgenomen dan de overige, schriftelijke onderdelen.  

Tijdens het CPE examen (ook in Eindhoven) worden dezelfde onderdelen getoetst, uiteraard op een 

hoger niveau (niveau C2, ERK). Zie ook figuur 3. 

 

 

Figuur 3 
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Het Theresialyceum heeft een Cambridge programma ingevoerd om leerlingen met talent 

voor taal meer te laten bereiken dan het standaard examenniveau en een internationaal erkend 

certificaat te behalen dat een meerwaarde heeft bij vervolgstudie en sollicitaties. Er is dan ook 

besloten om het Cambridgeprogramma niet aan alle leerlingen aan te bieden. Het Cambridge 

programma op het Theresialyceum bestaat uit zogenaamde lessenmodules, waarbij specifiek 

onderwezen wordt met het oog op het CAE of CPE examen. 

In de onderbouw wordt bij alle leerlingen een gedegen basis aangelegd en vanaf klas 4 

(HAVO en VWO) krijgen de leerlingen de mogelijkheid de Cambridge module voor het Cambridge te 

volgen. In april van leerjaar 3 geven leerlingen aan welke modules zij willen volgen.  

 

§3.2 Module Cambridge 

 In aansluiting op de notitie van Eijl, Wientjes, Wolfensberger, & Pilot (2005) waarin 

beschreven wordt hoe scholen steeds meer zoeken naar mogelijkheden om passend onderwijs te 

bieden waarbij talentontwikkeling centraal staat biedt het Theresialyceum versterkt talenonderwijs. 

Voor het vak Engels geldt dat in schooljaar 2011-2012 het Theresialyceum is gestart met het 

aanbieden van Cambridge onderwijs met de bedoeling zoveel mogelijk leerlingen te laten slagen voor 

een Cambridge examen.  

Destijds werd een nieuwe, geheel Engelstalige, methode integraal in klas 1 ingevoerd met de 

bedoeling alle leerlingen aan het Cambridge examen te laten deelnemen. Er werd afgesproken te 

werken met het “doeltaal is voertaal”- principe, maar dat bleek al snel geen succes te zijn op onze 

school. Huilende leerlingen in de klas die er niets van begrepen en de lessen te moeilijk en vervelend 

vonden zorgden er voor dat de sectie in overleg ging. Afgesproken werd om zoveel mogelijk Engels te 

blijven spreken, maar grammatica-uitleg in het Nederlands te doen. Ook werd besloten af te stappen 

van het idee dat iedere leerling aan het Cambridge examen deel zou nemen, maar dat leerlingen het 

naast hun vakkenpakket, dus ook naast de reguliere lessen Engels, in module vorm in de bovenbouw 

kunnen kiezen. 

Het Theresialyceum werkt met vier roosterblokken in het jaar. In roosterblok twee van 

schooljaar 4 (HAVO of VWO) start de module Cambridge. De module bestaat uit een lesuur per week 

voor de periode van een jaar. De leerlingen starten dus ergens in november en de lessen lopen door 

tot december het volgend schooljaar als ze Cambridge examen doen. De module wordt gevolgd 

naast de reguliere vakken, maar is voor de leerlingen “ingebouwd” in hun rooster. Er zijn in totaal 

twee Cambridgegroepen 4 HAVO/VWO en ook twee groepen 5 HAVO/VWO die ieder uit maximaal 

20 leerlingen bestaan. 

Tijdens de lesuren werken de leerlingen onder leiding van een docent Engels aan de 

vaardigheden die getoetst worden. Dit kan zijn in een “gewoon” lokaal, maar er wordt ook veel 

gebruikt gemaakt van het talenlab. Het talenlab is een groot computerlokaal waarbij leerlingen ook 

de beschikking hebben over een PC met een headset. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld in tweetallen 

een gespreksvaardigheidsoefening doen zonder de anderen te storen. Docenten kunnen via hun PC 

monitoren, opnemen en aanwijzingen geven. Vanwege budgettaire redenen is er een maximum 

aantal Cambridge groepen ingesteld op het Theresialyceum. Om de kwaliteit van het onderwijs te 

waarborgen heeft de sectie Engels in overleg met de directie het maximum aantal leerlingen per 

groep vastgesteld op 20 leerlingen.  
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§3.3 Selectie 

Selecteren gebeurt overal en dagelijks. De kunst is om de juiste persoon op de juiste plek te 

krijgen. Kort gezegd is selectie het vaststellen van de mate waarin personen geschikt zijn voor een 

functie. Er wordt dus in feite een voorspelling gedaan voor de geschiktheid van een persoon voor een 

bepaalde functie of taak (Abell, 1997). Voor het selecteren van personen bestaan verschillende 

selectiemiddelen zoals brieven, interviews, schoolcijfergemiddeldes en tests. Vaak wordt er gekeken 

naar wat de voorspellende waarde is van een selectiemiddel om de geschiktheid vast te stellen. Uit 

onderzoek blijkt namelijk dat selectievoorspellingen gemiddeld beter zijn dan voorspellingen op basis 

van ‘fingerspitzengefühl’ of loting (Abell, 1997). 

           Figuur 4 

Figuur 4 geeft de voorspellende waarde van enkele selectiemiddelen weer (Van der Maesen de 

Sombreff, 1992 in (Abell, 1997). Een waarde van +1 wil zeggen dat de score op bijvoorbeeld een test 

perfect overeenkomt met de praktijk. Een waarde van 0 wil zeggen dat er geen enkel verband is 

tussen de testscore van het selectiemiddel en het praktijkonderdeel. Een waarde van -1 geeft een 

perfect negatief verband aan. Dat wil zeggen dat een hoge score op de test een negatief effect heeft 

op het praktijkoordeel. Uit figur 2 valt af te leiden dat een gemiddeld schoolcijfer weinig zegt over 

het praktijkoordeel. Testen waarbij de cognitie getoetst worden hebben daarentegen van een stuk 

grotere voorspellende waarde. Er moet bij vermeld worden dat deze selectiemiddelen toegepast 

worden bij werving en selectie van personeel. Het is niet zeker of dezelfde voorspellende waarden 

gelden bij de selectie van leerlingen. 

 Leerlingen zijn een bijzondere groep mensen vanwege hun leeftijd en bijbehorende 

kenmerken. Er is veel onderzoek gedaan naar het gedrag van pubers en het puberbrein (Crone, 

2008), (Nelis & Sark, 2009, 2010). Het menselijk brein is pas rond het 25
ste

 levensjaar uitgegroeid en 

tot die tijd maakt het brein allerlei ontwikkelingen door wat veel verklaart omtrent het gedrag van 

pubers. De verschillende hersengebieden rijpen niet tegelijkertijd en niet in hetzelfde tempo en dit 

verklaart waarom leerlingen moeite hebben met vaardigheden als plannen, vooruitkijken en 

ordenen. Leerlingen kijken vaak vooral naar de effecten op korte termijn. Vandaar dat heldere en 

duidelijke communicatie erg belangrijk is in het selectieproces.  (Nelis & Sark, 2009, 2010). Maar 

weinig leerlingen zullen gemotiveerd raken door het idee dat ze “later” veel hebben aan een 

Cambridge certificaat. Belangrijk is om de doelen die meer binnen bereik liggen te benoemen. 

Daarnaast is het erg belangrijk dat leerlingen enthousiast worden gemaakt door enthousiasme om 

hen heen, dit kunnen docenten zijn, maar ook ouders en medeleerlingen. 
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++ � is bij uitstek een leerling voor de Cambridge module. 

+ � is waarschijnlijk een goede kandidaat voor de Cambridge module. 

+/- � twijfel over deze kandidaat voor de Cambridge module. 

- � is waarschijnlijk geen goede kandidaat voor de Cambridge module. 

-- � deze leerling is niet geschikt voor de Cambridge module. 

 

De afgelopen twee jaar heeft iedereen zich in principe in kunnen schrijven voor het 

Cambridgeprogramma en is er naderhand geselecteerd door de sectie Engels. Het eerste jaar hebben 

alle docenten Engels de namenlijst doorgenomen van alle leerlingen die de module gekozen hadden. 

Elke docent heeft op individuele basis een advies in de vorm van plussen en minnen opgeschreven bij 

elke leerling met de volgende legenda: 

 

Vervolgens heeft één iemand van de sectie alle lijsten naast elkaar gelegd en de selectie 

gemaakt. Deze selectie is vervolgens doorgegeven aan de afdelingsleider en conrector die de 

groepen hebben ingedeeld. Achteraf bleek dat er nogal wat ruis is geweest, want een aantal 

leerlingen die volgens verschillende docenten Engels niet geschikt waren zijn toch ingedeeld en 

talentvolle leerlingen bleken buiten de boot gevallen te zijn. Waar de fouten precies gemaakt zijn is 

niet bekend, maar het was voldoende reden om het schooljaar erop (het huidige schooljaar) een 

andere manier van selecteren toe te passen en er onderzoek naar te doen. 

In het huidige schooljaar is er wederom achteraf geselecteerd, zonder dat er vooraf een goede 

voorlichting over de inhoud van de module is gegeven. De docenten in klas 3 hebben wel iets verteld 

over de module, maar dit is op individuele basis gebeurd en er is niet van te voren afgesproken wat 

er verteld zou worden. De leerlingen hebben in april aangegeven welke modules ze willen volgen in 4 

HAVO/VWO. Dit keer is de namenlijst van alle leerlingen die de module Cambridge hebben gekozen 

gezamenlijk besproken met de docenten Engels die in klas 3 lesgeven. Er is eerst gekeken naar het 

prognosecijfer Engels per leerling. De prognosecijfers waren al een aantal weken daarvoor opgesteld 

met de volgende legenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de prognosecijfers zijn niet alleen de behaalde punten meegenomen, maar is er ook 

rekening gehouden met inzet en werkhouding. Tijdens een sectievergadering werd afgesproken dat 

leerlingen met een prognosecijfer 1 toelaatbaar zijn voor de module Cambridge. Mochten er daarna 

nog plaatsen over zijn, dan werd er gekeken naar leerlingen met prognosecijfer 2. Deze laatste 

manier van selecteren is de docenten veel beter bevallen, omdat de lijst van geselecteerde leerlingen 

gezamenlijk tot stand is gekomen, maar ook dit was een ad hoc oplossing. 

 Het doel van het Theresialyceum is om de leerlingen die de module Cambridge hebben 

gevolgd allemaal te laten slagen voor het CAE of CPE examen, afhankelijk van het individuele niveau. 

Het doel van de leerlingen zou moeten zijn hun niveau van Engels verder te ontwikkelen en een 

Prognosecijfer 1 � deze leerling moet zeker VWO (en Cambridge) aankunnen. 

Prognosecijfer 2 � twijfel of deze leerling VWO (en Cambridge) aankan. 

Prognosecijfer 3 � deze leerling kan HAVO aan. (niet meer van toepassing voor Cambridge) 

Prognosecijfer 4 � twijfel of deze leerling HAVO aankan. (niet meer van toepassing voor 

Cambridge) 

Prognosecijfer 5 � deze leerling kan HAVO niet aan. (niet meer van toepassing voor Cambridge) 
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wereldwijd erkend certificaat te behalen waar ze in hun vervolgopleiding en/of werk veel plezier van 

zullen hebben. De module is er voor bedoeld om leerlingen ondersteuning te geven bij de 

vaardigheden die getoetst zullen worden op het Cambridge examen. Tijdens de lesuren zullen de 

leerlingen gevarieerde en oefeningen op niveau aangeboden krijgen en uiteraard de hulp van de 

docent. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij gemotiveerd aan de lessen deelnemen en thuis aan 

hun vaardigheden werken. Het profiel van de ideale Cambridge leerling is dan ook:  

• heeft (een natuurlijk) talent voor Engels 

• is gemotiveerd voor het volgen van de lessen Cambridge 

• kan goed zelfstandig werken 

• heeft de wil om naast de lessen thuis aan zijn vaardigheden te werken 

 Uit gesprekken met docenten van de module Cambridge blijkt dat er per groep een klein 

aantal leerlingen is dat vroegtijdig afhaakt. Dit gebeurt om verschillende redenen, waarbij gebrek aan 

motivatie vaak voorkomt. Een goede motivatie van de leerling is dus een belangrijk aspect om mee te 

nemen in het selectieproces. Zorgen dat de leerling gemotiveerd blijft is uiteraard ook een punt van 

aandacht. 

 Het selecteren van leerlingen voor de module Cambridge is een belangrijk proces om ervoor 

de zorgen dat uiteindelijk zoveel mogelijk leerlingen op het voor hen hoogst haalbare niveau slagen 

voor het Cambridge examen. Het selecteren dient zorgvuldig te gebeuren, maar mag de werkdruk 

van de docenten niet (teveel) verhogen. De werkbelasting voor de docenten van de sectie Engels 

wordt door de meesten als groot ervaren, dus de taken zullen goed verdeeld, of gefaciliteerd moeten 

worden.  
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Hoofdstuk 4 Onderzoek 

 

§4.1 Opzet van het onderzoek 

 Om antwoord te krijgen op de vraag “Wat voor selectieprocedure en welke criteria zijn 

geschikt om op het Theresialyceum (op een eerlijke en verantwoorde manier) leerlingen te selecteren 

voor deelname aan het Cambridge programma?” is gebruik gemaakt van een ontwikkelonderzoek 

omdat het beoogde doel van het onderzoek is een concreet advies te formuleren voor het 

Theresialyceum. Er is een verkennend bronnenonderzoek gedaan en een vragenlijst afgenomen 

onder de collega’s van de sectie Engels.  

 Om tot een gefundeerd advies te komen is het nodig de achtergrond van de situatie te 

schetsen. Om de vragen “Hoe is het Cambridge programma op het Theresialyceum ingericht?”, “Wat 

zijn voor het Theresialyceum de doelen van het Cambridge programma?” en “Voor welke Cambridge 

examens worden de leerlingen in de bovenbouw voorbereid?” te beantwoorden zijn verschillende 

tekstbronnen bestudeerd te weten het schoolplan van het Theresialyceum, de internetsite van het 

Theresialyceum en de internetsite met bijbehorende documenten van The British Counsel over het 

Cambridge Engels voor anderstaligen programma. De vragen zelf zijn ook opgenomen in de 

vragenlijst voor de collega’s van de sectie Engels om te toetsen of er discrepanties bestaan tussen 

verschillende visies en of alle collega’s op de hoogte zijn van de doelen en visies die het 

Theresialyceum uitdraagt.  

 Via Google is er gezocht naar scholen die net als het Theresialyceum een 

Cambridgeprogramma aanbieden om een antwoord te kunnen formuleren op de vraag “Wat zijn 

mogelijke selectieprocedures en criteria? Hoe gaat dat op andere scholen?” Als kijkkader is gebruikt 

“Is er een Cambridgeprogramma op deze school?”, “Voor wie is het Cambridgeprogramma 

bedoeld?” en “Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om het Cambridgeprogramma te 

mogen volgen?” Hiervan is een overzicht gemaakt en zijn de meest voorkomende selectiemiddelen 

gebruikt in de vragenlijst. In de vragenlijst is gevraagd welke voor- en nadelen er per selectiemiddel 

zouden kunnen bestaan, om tot een afweging te komen of het selectiemiddel geschikt is om op te 

nemen in de selectieprocedure van het Theresialyceum. De mening van de collega’s Engels is dus erg 

belangrijk om de vraag “Wat is er mogelijk aan aansluiting van mogelijke procedures en criteria met 

het Theresialyceum?” te beantwoorden.  

 Vanwege de tijdsdruk is er gekozen voor een individuele vragenlijst (zie bijlage) in plaats van 

diepte-interviews met collega’s. Een groepsinterview was in dit geval geen geschikt instrument, 

omdat de individuele meningen dan beïnvloed worden door andere aanwezigen.  De collega’s 

hebben de vragenlijsten individueel ingevuld, omdat het de bedoeling was zoveel mogelijk eigen 

meningen te verzamelen. De vragenlijst is zelfgemaakt en bevatte met name open vragen, omdat het 

om een ontwerponderzoek gaat en de ‘mening’ van de selectie zeer belangrijk is. De vragenlijsten 

zijn in Word gemaakt en via e-mail naar de collega’s Engels gestuurd. De collega’s mochten zelf 

kiezen of ze de vragenlijst digitaal invulden of op papier.  Door omstandigheden heb ik ingevulde 

vragenlijsten ontvangen van vijf respondenten van de in totaal zeven benaderde docenten Engels. 

Zelf heb ik de vragenlijst niet ingevuld, omdat het onderzoek onafhankelijk van mijn persoonlijke 

mening moet zijn. 

Om de vragenlijsten te analyseren zijn alle antwoorden gegroepeerd per vraag en hiervan is 

een samenvatting gemaakt.  De meest voorkomende antwoorden zijn meegenomen in het advies. 
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§4.2 Resultaten 

Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat de schoolvisie over het Cambridge programma 

bekend is bij de docenten Engels. De nadruk ligt op het aanbieden van versterkt talenonderwijs om 

leerlingen de mogelijkheid te bieden zich verder te ontplooien en hun talenten te gebruiken en 

ontwikkelen. Ook wordt het internationale belang van het Cambridge certificaat voor de leerling 

onderschreven. 

 Op de vraag voor welke Cambridge examens de leerlingen voorbereid worden, werd 

unaniem CAE en CPE geantwoord. Alle docenten, dus ook de docenten die geen Cambridge module 

lesgeven, zijn op de hoogte van de examens en de bijbehorende ERK niveaus. Ook is duidelijk dat het 

Cambridgeprogramma pittig van niveau is en er een natuurlijk talent voor Engels aanwezig moet zijn 

om te kunnen slagen. Inhoudelijk spitst de module zich helemaal toe op de vaardigheden zoals ze in 

het Cambridge examen getoetst gaan worden. De module staat dus los van het reguliere 

basisprogramma. Binnen de sectie is men het erover eens dat de modulelessen Cambridge voor de 

(uiteraard) geplaatste leerlingen verplicht is. Bij wangedrag vindt men dat de docent, eventueel in 

overleg met de mentor en afdelingsleider, de leerling de toegang tot de lessen mag ontzeggen. 

Unaniem werd gesteld dat het examen niet verplicht is. De modulelessen worden verzorgd door het 

Theresialyceum, maar de kosten voor het examen zijn voor eigen rekening.  

  De meningen waren verdeeld over of een leerling vroegtijdig mag stoppen met de 

modulelessen. Het hangt af van de reden en het moment in het jaar. Het is niet wenselijk, omdat het 

de lessen rommelig maakt. Mocht er wel gegronde reden zijn, bijvoorbeeld de overgang komt in 

gevaar, dan zal er altijd overleg gepleegd moeten worden met de Cambridge docent en de 

afdelingsleider. 

 Na het raadplegen van de websites van verschillende middelbare scholen bleek dat er op veel 

verschillende manieren geselecteerd wordt. De manier van selecteren hangt ook af van het jaar 

waarin de school begint met het Cambridgeprogramma. Wanneer er begonnen wordt, verschilt ook 

per school, hoewel de meesten in klas 3 of 4 beginnen met een apart Cambridgeprogramma. Een 

school selecteert de leerlingen al aan het einde van groep 8, zodat ze meteen in klas 1 kunnen 

beginnen  (http://www.oosterlicht.nl/nieuwegein/onderwijs/groep-8/aanmelding/). Van alle scholen 

waarvan de website is onderzocht zijn de volgende selectiemiddelen naar voren gekomen: 

• Letter of motivation 

• Kennismakingsgesprek met docenten van de Cambridgemodule. 

• Voorlichtingsuur over de inhoud van de module en een voorbeeldexamen 

• Instaptoets 

• Advies van de docent Engels 

• Advies van mentor en coördinator over leer- en werkhouding 

• Verbaal IQ van minimaal 115 op de NIO test 

• Het gemiddelde van het vak Engels 

• Prognosecijfer 

• Loten 

 

 Van bovenstaand lijstje zijn er scholen die een heel uitgebreide procedure hebben 

gebruikmakend van vier selectiemiddelen, zoals het Nassaucollege. Zij gebruiken de combinatie van 

“de leerling heeft minimaal een 7,0 gemiddeld gedurende het schooljaar voor Engels op het rapport”, 
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“de leerling heeft een positief advies van de docent Engels”, “de leerling heeft de Oxford Online 

Placement Test met goed gevolg afgelegd”en “de leerling heeft een positief advies van de mentor en 

coördinator leerlingenzaken wat betreft leer- en werkhouding”. De meeste scholen gebruiken een 

combinatie van een selectiemiddel voor resultaten van Engels (bijvoorbeeld advies van de docent 

Engels) en motivatie (bijvoorbeeld een ‘letter of motivation’). 

  Via de vragenlijst hebben de collega’s Engels van het Theresialyceum hun voor- en nadelen 

opgesomd via de vragenlijst. Alle voors en tegens zijn te vinden in de bijlagen. Hieronder volgt een 

overzicht van de  selectiemiddelen die opgenomen zijn in het advies voor de selectieprocedure van 

het Theresialyceum waarbij ook de motivatie aangegeven wordt. 

  Het voorlichtingsuur wordt niet gekenmerkt als een selectiemiddel, maar wordt wel ervaren 

als een ideaal moment om leerlingen te informeren en enthousiasmeren. De inhoud van de lessen 

wordt besproken en ook worden er voorbeeldopgaven van de Cambridge examens getoond. Met alle 

informatie die zij meekrijgen kunnen zij dan al beslissen of ze zich hiervoor in willen zetten en of ze 

dus voldoende gemotiveerd zullen zijn tijdens de lessen. Randvoorwaarde is wel dat er duidelijk 

verteld wordt wat er van de leerlingen verwacht wordt. De selectievoorwaarden zullen dus tijdens 

deze presentatie helder en duidelijk gecommuniceerd moeten worden. 

 De prognosecijfers waar het Theresialyceum mee werkt zijn misschien wel uniek. Vanwege 

de driejarige brugperiode kiezen leerlingen op het Theresialyceum pas in klas 3 voor HAVO of VWO. 

Om een inschatting van hun kans van slagen in de bovenbouw te geven, krijgen alle leerlingen in klas 

3 twee keer een prognosecijfer voor elk vak. Een voorlopig prognose cijfer in december en een 

definitief prognosecijfer in februari/maart. Het prognosecijfer omvat niet alleen cognitieve kennis, 

maar docenten baseren het cijfer op het totaalbeeld (cijfers, inzicht, werkhouding, thuissituatie) dat 

zij van de leerling hebben (voor hun vak). Zoals al eerder is vermeld heeft de sectie Engels 

afgesproken dat sinds dit schooljaar ook de capaciteiten voor de Cambridge module in het 

prognosecijfer verwerkt zitten. Dat wil concreet zeggen dat een leerling die al voor HAVO heeft 

gekozen, tòch voor het vak Engels een prognosecijfer 1 (moet zeker VWO/Cambridge aankunnen) 

kan krijgen. Dit prognosecijfer geeft in een oogopslag het advies van de docent Engels weer en wordt 

al gegeven. Dit betekent geen extra werk voor de docenten Engels klas 3 en minder verwerkingstijd 

dan wanneer de adviezen uitgeschreven zouden zijn. Tevens zegt het meer dan alleen het 

cijfermatige gemiddelde van een leerling. Kanttekening is wel dat het prognosecijfer enigszins 

subjectief is. Leerlingen die een slechte werkhouding in de klas hebben in leerjaar 3 zijn niet per se 

ongemotiveerde leerlingen en/of stoorzenders tijdens de modulelessen. Ook is het belangrijk dat het 

moment waarop de keuzes voor de modules wordt gemaakt van de leerlingen plaats moet vinden 

nadat de definitieve prognosecijfers zijn gegeven. 

  Leerlingen een instaptoets laten maken geeft wel snel inzicht in het niveau van de leerling. 

Groot nadeel van de toets is dat het een momentopname is en als een leerling de toets goed zou 

maken is het moeilijk te verkopen om een leerling toch af te wijzen voor de module. Het advies is om 

de instaptoets in te zetten wanneer er duidelijke twijfel bij de sectie Engels bestaat. Op die manier 

krijgen de docenten extra inzicht in het kunnen van de leerling, maar is de beslissing niet geheel 

gestoeld op een momentopname. De toets van Cambridge zelf is goed geeft snel, duidelijk advies. 

Alle leerlingen een instaptoets laten maken is wederom tijdrovend en werkdrukverhogend, vandaar 

alleen bij twijfel. In plaats van een instaptoets zou men ook kunnen kiezen voor een (korte) letter of 

motivation, maar deze zijn in de verwerking ook weer tijdrovender dan een instaptoets. 

  Dit schooljaar is, nadat de lijst bekend was van de leerlingen die de Cambridge module 

hadden gekozen, de lijst besproken met de docenten van klas 3. Dit was erg prettig, omdat er tijdens 
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het overleg vergeleken kon worden met de werkhouding en resultaten in andere jaren. Dit maakte 

het beeld van de leerling nog completer. Voor de selectieprocedure is het advies dan ook om het 

overleg te laten bestaan. Op deze manier wordt de beslissing dan gedragen door de sectie Engels in 

plaats van één docent. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies en Discussie 

 

§5.1 Conclusies 

De module Cambridge op het Theresialyceum is populair onder de leerlingen. Te populair, 

want sinds de invoering van de module twee jaar geleden wordt er gekampt met een overschot aan 

aanmeldingen. Helaas is er geen geld beschikbaar om extra groepen te maken, dus moet er 

geselecteerd worden. Het is van belang dat er een gedegen selectieprocedure is die op tijd naar 

belanghebbenden wordt gecommuniceerd. Docenten, leerlingen, ouders en ook de directie hebben 

hier baat bij.  

  Bovenstaand probleem is verwoord in de centrale onderzoeksvraag: “Wat voor 

selectieprocedure en welke criteria zijn geschikt om op het Theresialyceum (op een eerlijke en 

verantwoorde manier) leerlingen te selecteren voor deelname aan het Cambridge programma?” 

Uit de bestudeerde theorie horend bij dit onderzoek komt naar voren dat een selectieproces een vrij 

ingewikkeld proces is. Er worden op basis van voorspellingen beslissingen genomen en er zijn geen 

garanties dat de voorspellingen altijd uitkomen. Inmiddels is er al veel onderzoek gedaan naar 

manieren van en middelen om te selecteren, zodat onder andere de voorspellende waarde wel 

bekend is (Abell, 1997). Ook moet er bij selecteren rekening worden gehouden met een aantal 

randvoorwaarden, zoals de beoogde doelen voor de belanghebbenden en de praktische 

uitvoerbaarheid. Met behulp van de theorie, de selectieprocedures en –voorwaarden op andere 

scholen en met name met de uitkomsten van de vragenlijst is de volgende selectieprocedure 

geformuleerd. 

 De procedure start in januari van het schooljaar in met een informatieve presentatie voor 

alle leerlingen van klas 3. Het doel van de presentatie is om een beeld te schetsen van de inhoud van 

de Cambridge module en uitleg te geven over de Cambridge examens. Daarnaast is het belangrijk dat 

de selectie-eisen die gesteld worden aan leerlingen die de module willen volgen worden 

gecommuniceerd. De leerlingen moeten aan de volgden voorwaarden voldoen: “de leerlingen 

moeten een prognosecijfer 1 hebben voor het vak Engels om direct toelaatbaar te zijn. Leerlingen 

met een prognosecijfer 2 kunnen toelaatbaar zijn mits er plaats is en het advies van de docent wat 

betreft werkhouding in orde is. Bij twijfel over de geschiktheid van een leerling kan besloten worden 

dat er een instaptoets gemaakt moet worden. Uiteindelijk stelt de sectie Engels in mondeling overleg 

de definitieve kandidatenlijst voor de module Cambridge vast.” Verder is het van belang dat er een 

duidelijk aanspreekpunt is bij de directie, zodat de sectie er zeker van kan zijn dat de doorgegeven 

lijst ook daadwerkelijk de leerlingen zijn die worden geplaatst. 

  De communicatie rondom de module Cambridge is erg belangrijk. Leerlingen en ouders 

moeten op tijd weten waar ze aan toe zijn en de organisatorische taken dienen goed verdeeld te 

worden. De sectie Engels maakt de selectie, maar de communicatie over plaatsing wordt verzorgd 

door de persoon die het overzicht bewaakt van alle module-inschrijvingen, bij voorkeur iemand van 

de directie. 

  Het advies ligt er, het is nu aan de sectie Engels en de directie van het Theresialyceum in 

hoeverre het advies overgenomen zal worden. 
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§5.2 Discussie en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

 Elke middelbare school heeft een eigen identiteit en een eigen schoolplan. Scholen die een 

Cambridgeprogramma aanbieden hebben ook ieder hun manier van selecteren. Het lijkt zo simpel 

om ‘gewoon’ een keuze te maken van die wel en die niet, maar selecteren is niet zo makkelijk als het 

lijkt. Tenminste, als je kritisch kijkt naar waarop moet er eigenlijk geselecteerd worden. Het 

onderzoek dat hier is uitgevoerd is een ontwikkelonderzoek dat helemaal gericht is op het 

Theresialyceum. Echter de selectieprocedure die opgesteld is, is wellicht ook inzetbaar op andere 

scholen waar een Cambridgeprogramma als extra vak aangeboden wordt.  

  Helaas moest er voor dit onderzoek gekozen worden voor een vragenlijst in plaats van 

diepte-interviews. Jammergenoeg hebben door omstandigheden slechts vijf van de benaderde zeven 

docenten gereageerd. In Het kan heel goed zijn dat zij nog andere suggesties hadden die zeer goed 

bruikbaar waren geweest voor de opzet van de selectieprocedure. 

 Uit gesprekken met de sectie is ook gebleken dat er een aantal leerlingen is dat wel 

gemotiveerd aan de module begint, maar in de loop van het jaar toch afhaakt. Met de aanbevolen 

selectieprocedure wordt dit aantal uitstromers hopelijk tot een minimum beperkt, maar nogmaals, 

het blijft een voorspelling. Interessant voor een ander onderzoek zou zijn hoe het komt dat de 

motivatie soms wegzakt, aangezien een leerling bewust gekozen heeft voor de module. Welke 

factoren die bijdragen aan hun motivatie zijn belangrijk voor leerlingen? Wat vinden zij van de 

inhoud van de modules? 

 In de literatuur is erg veel te vinden over selecteren met betrekking tot het werven en 

selecteren van personeel. Jammer genoeg is die doelgroep al volwassen. Er zou meer onderzoek 

gedaan kunnen worden naar selectieprocessen voor en door jongeren. Ik heb begrepen van een 

vriend die werkzaam is als docent op de Fontys opleiding ‘Human Resource Management’ dat zij 

momenteel bezig zijn met de ontwikkeling van een test die meet en voorspelt hoe consciëntieus 

mensen zijn. Deze test wordt ontwikkeld, omdat het uitvalpercentage in het hoger onderwijs erg 

hoog is. Gebrek aan motivatie is daarbij de hoofdreden. Uit onderzoek is gebleken dat motivatie 

sterk samenhangt met hoe consciëntieus iemand is. Consciëntieuze studenten blijken meer kans van 

slagen te hebben dan anderen. Wellicht is het ook interessant om deze test te toetsen op leerlingen 

van het voortgezet onderwijs om zo meer inzicht te krijgen in de motivatieproblematiek. 

 Tenslotte….het talenlab. Op het Theresialyceum hebben de secties van de moderne vreemde 

talen de beschikking over een talenlab, zoals al eerder genoemd in dit onderzoeksverslag. Docenten 

van de Cambridgemodule gebruiken het talenlab, maar niet alle docenten kennen de mogelijkheden 

die het talenlab biedt. Er is te weinig kennis over de hard- en software. Niet alleen is het talenlab 

geschikt voor de Cambridgegroepen, maar er kan zeker ook gebruik van gemaakt worden met 

grotere groepen om de verschillende vaardigheden te oefenen. Voor aspirant docent-onderzoekers is 

dit een heel actueel en interessant onderzoeksontwerp.  
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BIJLAGE 1 

Eisen/voorwaarden Cambridgeleerlingen 

1. Voor wie? 

Om voor het programma in aanmerking te komen heeft men  van de basisschool een vwo-advies nodig met 

daarnaast een  toetsuitslag op vwo-niveau (cito vanaf 543). Na je aanmelding op het Sint-Laurenscollege volgt 

tijdens een introductiemiddag een eerste kennismaking met Cambridge Engels. 

Bron: 

http://www.laurenscollege.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=51 

 

2. Cambridge Engels voor havo en vwo leerlingen die geen tto doen 
 

Engels wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven. Bovendien neemt Engels niet alleen in het buitenland, 

maar ook op Nederlandse hogescholen en universiteiten een steeds belangrijker plek in. Daarom doen de tto-

leerlingen in de 4e klas het Cambridge examen in ‘Advanced English’ (CAE), als opmaat voor het IB-

programma in klas 5 en 6.  

 

Met ingang van schooljaar 2011-2012 kunnen op het Mencia in Breda ook onze reguliere havo- en vwo-

leerlingen Cambridge lessen volgen, die opleiden voor de ‘Cambridge Certificates’. Deze certificaten genieten 

wereldwijd bekendheid en zijn een internationaal erkende maatstaf voor de kennis van de Engelse taal.  

  

Wil je je grenzen verleggen met Cambridge Engels op het Mencia dan volgen hier wat gegevens:  

� Cambridge Engels start in klas 2.  

� De lessen zijn bestemd voor havo en vwo leerlingen met uitzondering van de tto-leerlingen. De tto-

leerlingen volgen een apart traject m.b.t. Cambridge Engels.  

� De lessen worden geheel in het Engels gegeven. De methode die gebruikt wordt is Engelstalig en is 

ontwikkeld door de Universiteit van Cambridge. De lesopbouw is toegespitst op de Cambridge examens.   

� Je krijgt één extra lesuur Engels, naast de reguliere lessen.   

� In de brugklas krijg je samen met je tweede rapport een brief mee van je docent Engels. In die brief 

staat of de docent denkt dat je in staat bent om met succes de Cambridge lessen te volgen. Deze brief is 

gebaseerd op de resultaten van diagnostische toetsen op het gebied van luister-, schrijf-, lees- en 

spreekvaardigheid. Ook je motivatie en inzet voor het vak Engels tellen mee. Uiteraard wordt er geoefend 

voordat de toetsen worden afgenomen.  

� Deelname aan de Cambridge lessen is op vrijwillige basis.  

� Het is een drie- of vierjarig traject: in leerjaar vier kun je opgaan voor het First Certificate in English 

(FCE). Na het behalen van dit certificaat kun je in leerjaar 5 ook het Certificate in Advanced English (CAE) 

halen.   

� Wij denken dat je ca. 1 tot 2 uur per week aan het huiswerk voor je Cambridge-les moet besteden. 

Daarnaast is het goed als je veel Engelse boeken of tijdschriften leest.   

� De kosten voor deze lessen bedragen € 100,-- per jaar. Dit is inclusief lesmateriaal.  

� De kosten voor het examen (ca. € 200,-- per certificaat) en een excursie naar Engeland in leerjaar 3 

komen daar dan nog bij.   

Heb jij internationale ambitie, of wil je gewoon uitstekend uit de voeten kunnen met het Engels? Ga je dan vanaf 

de tweede klas voorbereiden op de examens die leiden tot het First Certificate in English (FCE) en het Certificate in 

Advanced English (CAE). Mocht je nog vragen hebben, dan kun je een email sturen naar dhr. J. Nous (docent 

Engels), jnous@mencia.nl      

 

 

 

 

Bron: http://mencia.mwp.nl/Mendoza/HAVO/CambridgeEngels/tabid/365/Default.aspx 
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3. Cambridge English at Saint-Montfort's 
De cursus Cambridge Engels begint in de tweede klas. In de brugklas worden leerlingen geselecteerd 

op basis van een zogenaamde  placementtest en het advies van de docent Engels. Als er uit de test 

blijkt dat de leerling over  het zogenaamde A-2- niveau beschikt en zijn docent Engels geeft hem een 

positief advies dan mag deze leerling deelnemen aan de opleiding in het tweede jaar. Cambridge 

Engels start dus in klas twee en is een vierjarig traject. In jaar 2 en 3 krijgen de Cambridge 

leerlingen één extra lesuur Engels naast de reguliere lesuren Engels . In het vierde jaar gaat de 

opleiding door in de vorm van een blokuur tot de kerst. Daarna leggen ze examen van het First 

Certificate in English (FCE) af.  

Na het behalen van dit certificaat kunnen de leerlingen ook het Certificate in Advanced English (CAE) 

halen. Ter voorbereiding daarop krijgen de geïnteresseerde leerlingen een blokuur na de kerst in het 

vierde jaar en in het vijfde jaar. In dat jaar wordt het examen afgelegd voor het behalen van CAE. 

De opleiding zal in een hoog tempo gegeven worden en de lessen zullen geheel in het Engels worden 

aangeboden. De methodes die wij zullen gebruiken zijn Engelstalig en zijn ontwikkeld door de 

Universiteit van Oxford. In deze methodes wordt gericht aandacht besteed aan de belangrijkste 

vaardigheden (luisteren, spreken, schrijven en lezen) van de taal die getoetst worden in de 

examens. Bovendien is de lesopbouw zeer examengericht, geheel toegespitst op de Cambridge-

examens! 
Bron: 

http://www.gymnasiumsintmontfort.nl/GymnasiumStMontfort/Vakkenonline/cambridgeengels/tabid/

681/Default.aspx 

 

4. Omdat Cambridge English best moeilijk is, hebben wij 
een toelatingseis voor de NIO (die wordt afgenomen 
in groep 8) met een verbaal I.Q. van minimaal 115. 
Cambridge English is er dus niet voor iedereen… 

Bron: http://www.donboscocollege.com/uploads/file/DBC_broch_Cambridge.pdf 

5. Voor Cambridge English maak je (nieuwe eersteklassers) samen met andere kandidaten, 
een schriftelijke test.  Neem pen en papier mee en een briefje in het Engels waarom je 
kiest voor Cambridge English: maximaal 10 zinnen of ongeveer 50 – 70 woorden. Het is 
niet de bedoeling dat je ouders bij het gesprek aanwezig zijn, voor hen staat in de 
wachtruimte de koffie klaar. Je krijgt een persoonlijke uitnodiging thuis.  

Bron: http://www.oosterlicht.nl/nieuwegein/onderwijs/groep-8/aanmelding/ 

6. Aanmelding, selectie en lessen  

De leerlingen kunnen zich aan het eind van het tweede leerjaar aanmelden voor het behalen van het 

CAE (Certificate in Advanced English). Via een selectieprocedure worden de uiteindelijke deelnemers 

aan het Cambridge English programma uitgekozen. Deze procedure is van belang, omdat het niveau 

van dit examen voor de meeste vaardigheden grotendeels hoger ligt dan het vwo-niveau. Het is dus 

een pittig, maar uitdagend programma voor leerlingen die geïnteresseerd en getalenteerd zijn.  

Bij de selectie zijn de volgende criteria van belang: 

• De leerling heeft minimaal een 7,0 gemiddeld gedurende het schooljaar voor Engels op het 

rapport. 

• De leerling heeft een positief advies van de docent Engels. 

• De leerling heeft de Oxford Online Placement Test met goed gevolg afgelegd. 
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• De leerling heeft een positief advies van de mentor en coördinator leerlingenzaken wat betreft 

leer en werkhouding. 

In het derde leerjaar worden de geselecteerde leerlingen naast de gewone lessen in een extra lesuur 

per week ‘klaargestoomd’ voor het examen. Ze worden getraind in ongeveer dezelfde vaardigheden 

als tijdens de gewone lessen, maar het tempo, de inhoud en de toetsing liggen in dit extra uur op een 

hoger niveau. Het accent zal liggen op de vaardigheden schrijven en spreken, waar in de reguliere 

lessen minder tijd aan wordt besteed. Daarnaast kunnen leerlingen ook kiezen voor het oefenen met 

vaardigheden waar zij minder sterk in zijn. 

Bron: 

http://www.nassaucollege.nl/Media/download/73547/folder%20Cambridge%20English%20CONCEP

T%20240912%20(2).pdf 

7. Hoe gaan we te werk? 

De speciaal gevormde klas zal in principe gedurende een jaar, naast de verplichte hoeveelheid  

lesstof, een aanvullend programma volgen van 2 uur extra Engels per week. Deze lessen zijn  

Engelstalig en er wordt met speciaal voor dit examen ontwikkeld materiaal gewerkt. Ook wordt veel  

aandacht aan spreekvaardigheid besteed.  

In de actieweken hebben de leerlingen proeftoetsen of gewoon les. Ze krijgen geen cijfers voor het  

rapport. Het is dus een aparte cursus uitsluitend gericht op het examen in juni.  

In plaats van 2 uur krijgen de leerlingen 4 uur Engels per week. Daarnaast besteden ze zo’n 2 á 3 uur  

per week aan zelfstudie. De opgaven zijn heel praktisch en vergen inhoudelijk, naast taalvaardigheid  

en creativiteit, ook een sterke instelling wat betreft huiswerkverplichtingen. De voorbereidingen  

beginnen al in de zomervakantie en de eerste les is al vóór de zomervakantie.  

Toelatingseisen 

Leerlingen die belangstelling hebben worden uitgenodigd om een brief te schrijven (in het  

Nederlands), waarin ze uiteenzetten waarom ze deze extra cursus wensen te volgen. De brief moet  

gericht worden aan de Cambridge Commissie LFC en ingeleverd worden deze bij dhr. Van der Meer  

of dhr. Petersen. De brief dient, samen met het aanmeldingsformulier, uiterlijk 11 mei a.s. in ons 

bezit  

te zijn. In actieweek 5 wordt er een uur ingeroosterd waarin leerlingen vragen kunnen stellen en  

voorlichting krijgen en zien hoe een examen er uitziet.  

Op grond van deze brief, het cijfer voor Engels, advies van de vakdocent en een eventueel  
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toelatingsexamen in week 22, wordt bepaald of een leerling in aanmerking komt. Daarnaast vindt er  

ook een kort (kennismakings)gesprek plaats. 

Bron: 

http://www.nuborgh.nl/lambertfranckens/ud/files/Cambridge%20Certificate%20in%20Advanced%2

0English.pdf 

8. Voor wie?  

Leerlingen die vanuit de brugklas HavoVwo naar Vwo-2 gaan, komen in aanmerking voor het 

Cambridge programma. Er zal één groep gevormd worden. De selectie vindt plaats op grond van 

resultaten en motivatie. 

Bron: http://www.raayland.nl/media/19048/cambridge_engels_2011.pdf 

2. Wie komen ervoor in aanmerking? 

Kinderen die iets extra’s willen en dat aankunnen. Dat laatste moeten ze aantonen:  

ze krijgen een instaptoets. Maar ik kan ook zeggen: kinderen die er iets leuks bij  

willen doen, want Cambridge Engels doen ís gewoon ontzettend leuk!  

3. Waarom Cambridge Engels en geen tweetalig onderwijs?  

TTO kan ten koste gaan van het niveau van de andere vakken en van de spelling bij Nederlands. 

Bovendien moeten kinderen die TTO doen in het examenjaar omschakelen, omdat alle vakken in het 

Nederlands worden geëxamineerd. Met Cambridge Engels leg je je bovendien niet voor je hele 

schooltijd vast: je kunt ook tussentijds examen doen en dan stoppen. 

Bron: http://www.vlietlandcollege.nl/Media/download/48729/MagazineVLC%202011... 
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BIJLAGE 2 

 

Beste collega’s, 

 

In het kader van mijn onderzoek voor de AOST naar het selectieproces voor de module Cambridge 

wil ik jullie vragen deze vragenlijst in te vullen. Het gaat om jullie mening, zodat ik de resultaten kan 

verwerken tot een (hopelijk) bruikbaar advies voor onze school. Jullie anonimiteit zal in het 

onderzoek gewaarborgd blijven. Uiteraard weet ik wie welke vragenlijst naar mij mailt, maar alles 

wordt anoniem verwerkt. 

 

1. Hoe is het Cambridge programma op het Theresialyceum ingericht?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Voor welke Cambridge examens worden de leerlingen voorbereid?  
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3. Wat zijn voor het Theresialyceum de doelen van het Cambridge programma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Komen de doelen van het Theresialyceum overeen met jouw visie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Voor welke leerlingen vind jij het Cambridgeprogramma geschikt? 
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6. De afgelopen jaren is gebleken dat het Cambridge programma erg populair was onder de 

leerlingen. Hierdoor waren er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen. Hieronder staat een 

aantal voorbeelden van selectieprocedures (item 1 t/m 4) en selectievoorwaarden (item 5 t/m 

10) zoals die op andere scholen toegepast worden. Wil je per item aangeven wat je er goed aan 

vindt (graag een + in de eerste kolom) en welke minpunten je ziet (graag een – in de eerste 

kolom)? 

 

1. De leerling schrijft een ‘letter of motivation’. 

+ / -  

+ / -  

+ / -  

+ / -  

+ / -  

 

3. De leerling krijgt een voorlichtingsuur waarin uitleg over de inhoud van de module gegeven 

wordt en een voorbeeldexamen te zien is. 

+ / -  

+ / -  

+ / -  

+ / -  

2. Aspirant Cambridgeleerlingen hebben een kennismakingsgesprek met docenten van de 

Cambridgemodule. 

+ / -  

+ / -  

+ / -  

+ / -  
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+ / -  

 

 

4. De leerling maakt vooraf een (Oxford Online) placement test / instaptoets. 

+ / -  

+ / -  

+ / -  

+ / -  

+ / - 
 

 

5. De leerling heeft een positief advies van hun docent Engels. 

+ / -  

+ / -  

+ / -  

+ / -  

+ / -  

 

 

6. De leerling heeft een positief advies van de mentor en coördinator wat betreft leer en 

werkhouding. 

+ / -  

+ / -  

+ / -  

+ / -  

+ / -  
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7. De leerling heeft op de NIO test (wordt op onze school afgenomen in klas 1) een verbaal I.Q. 

score van minimaal 115 behaald. 

+ / -  

+ / -  

+ / -  

+ / -  

+ / -  

 

 

8. De leerling heeft minimaal een 7,0 gemiddeld gedurende het schooljaar voor Engels op het 

rapport. 

+ / -  

+ / -  

+ / -  

+ / -  

+ / -  

 

 

9. De leerling met een prognosecijfer 1 voor Engels in klas 3 is toelaatbaar. 

+ / -  

+ / -  

+ / -  

+ / -  

+ / -  

 

 

10. Loten. 

+ / -  

+ / -  

+ / -  

+ / -  
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+ / -  

 

 

 

 

 

7. Hoe ziet voor jou de ideale selectieprocedure eruit en welke selectiecriteria horen daarbij? Je 

kunt hierbij natuurlijk gebruik maken van bovenstaande items, maar wellicht heb je zelf nog 

andere ideeën. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Vind je dat leerlingen die zich inschrijven voor de module Cambridge en geplaatst worden 

verplicht de lessen moeten bijwonen en examen moeten doen? Graag met uitleg waarom wel, of 

waarom niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Stel dat een leerling mag stoppen met de module. Vind jij dat zijn plaats dan ingenomen moet 

worden door een andere leerling? 
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Heel erg bedankt voor je medewerking!! 



                                                                                                            AOST onderzoek Selectieprocedure voor Cambridgeprogramma Theresialyceum 

 
32 

BIJLAGE 3 

Opbrengsten vragenlijst sectie 

Vraag 1: Inrichting Cambridge programma op Theresia 

1 Brugklas New Opp en onderdeel van reguliere lessen. Vanaf klas 4 modules 1 uur /week 

naast reguliere lessen Engels. 

2 Theresia niet mee met TTO, wel verdieping. � hierdoor Cambridge Engels 

 

3 Klas 1 New opp. doeltaal=voertaal, zoveel mogelijk. integraal invoeren Cambridge klas 1 is 

mislukt. 

module= 1 uur/week, max. 20 lln in 5V 

idem, klas 4 HAVO en VWO 

Streven is CAE 

4 lln kiezen in 4H/V voor module Cambridge, volgen dit 1,5 jaar. Lln worden voorbereid op het 

examen. Gewerkt aan speaking, listening, reading skills. Geintegreerd hierin wordt use of 

english verbeterd. 

a/h eind van module kunnen lln tegen betaling deelnemen aan Cambridge examen. 

5 klas 1 starten met doeltaal=voertaal en voortzetten in alle klassenlagen. 

modules Cambridge worden gegeven in klas 4H/4V + periode 1 5V 

in klas 5 doen lln mee ah examen in december 

 

 

Vraag 2: Welke examens Cambridge? 

1 CAE & CPE 

2 CAE= ERK C1 

CPE=ERK C2 

3 CAE 

Leerlingen die willen en kunnen CPE 

4 CAE (C1) 

CPE (C2) 
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5 merendeel advanced level 

sommigen proficiency 

 

 

Vraag 3: Doelen Cambridge volgens Theresia 

1 Leerlingen voorbereiden op het halen van een CAE/CPE certificaat door ze verschillende 

vaardigheden te laten oefenen (schrijf-, lees-, spreekvaardigheid en use of English) 

2 Een internationaal erkend diploma. Om het taalniveau van de leerlingen te verbeteren tot 

uitstekend niveau en ook voor te bereiden de leerlingen werkzaam te zijn op een 

managementpositie en ook om lessen in het Engels te volgen op een academische opleiding 

want veel universiteiten erkennen het CAE als bewijs van beheersing van het Engels op een 

goed niveau. 

 

Meer verdiepen in kennis van land, volk en letterkunde. 

3 Totaalprogramma CAE, met nadruk op spreken, use of Engish en writing. Leerlingen trainen 

voor het examen. Dat is dus minder vormend dan in normale les. Echt gericht op examen 

Cambridge doen. 

4 LLn die goed zijn in Engels helpen hun Engels naar een nog oger niveau te tillen (eruit halen 

wat erin zit) en ze te leiden naar een certificate (Zodat ze in de toekomst ook een 

internationaal erkend certificaat van hun niveau van Engels hebben) 

5 Theresia wil versterkt vreemde talen onderwijs bieden en in dit kader verzorgt de sectie 

Engels de module Cambridge. Vanzelfsprekend is het uitgangspunt dat onze lln extra kansen 

hebben om zich te verdiepen in het Engels. Na hun middelbare school kunnen ze zichtbaar 

maken, via het verkrijgen van een certificaat dat wereldwijd erkend wordt, wat hun niveau 

van Engels is. 
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4. Komen de doelen van het Theresia overeen met jouw visie? 

1 Ja 

2 Ja 

3 doelen zijn niet het probleem. Wel de voorwaarden-omstandigheden waarin wij werken. 

Qua doelen zijn we behoorlijk vrij, als maar voldoende leerlingen het examen halen. 

4 Ja, lln die heel sterk zijn in Engels vinden in de Cambridge modules meer uitdaging dan alleen 

in de reguliere lessen. DMV het volgen van de module kunnen ook deze lln er wat Engels 

betreft uithalen wat er in zit. 

5 Ja, erg voor dat lln de kans krijgen hun talenten uit te buiten. Belangrijk om ze te prikkelen 

om meer te doen dan alleen maar het basisprogramma. 

 

 

 

5. Voor welke lln Cambridgeprogramma geschikt? 

1 4H/4V/5H/5V/6V 

2 lln die ah einde van klas 3 alle vaardigheden voldoende beheersen. 

3 lln die een goed, natuurlijk gevoel voor Engels hebben. Niet alleen ‘aangeleerd’ niveau van 

Engels, vooral taalgevoelige lln. 

Lln die qua Engels behoefte hebben aan uitdaging. 

Lln die een internationale carrière ambiëren. 

lln die bereid zijn extra inzet te tonen richting het examen. 

Niet alleen lln die per se op examen willen, ook lln die niet op examen gaan, maar wel hun 

niveau van Engels zo naar een hoger niveau kunnen tillen, zijn voor mij welkom. Mits hun 

Engels natuurlijk goed genoeg is. 

4 Lln die een (natuurlijk) talent hebben voor de Engelse taal; niet de lln die een hoog punt 

halen voor het vak Engels (kan behaald zijn door woordjes leren of “trucjes” te leren)-lln die 

veel naar Engels luisteren, die goed Engels kunnen spreken en lezen en die een 

passie/affiniteit hebben met het vak en hun Engels verder willen ontwikkelen. 

5 Gezien de organisatie van de module en het beperkte aantal uren waarop lln met deze 

module bezig zijn, kan het niet anders dan dat we kiezen voor de meest getalenteerde lln 

wat het vak Engels betreft. Een belangrijke voorwaarde is wel dat deze lln bereid moeten zijn 
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om er extra werk voor te leveren. 

 

Vraag 6 

11. De leerling schrijft een ‘letter of motivation’. 

+  

Je ziet wat een leerling kan (schrijfvaardigheid 

beoordelen) 

lln kan zich mooier voordoen. 

Leerling geeft aan waarom hij gemotiveerd is 

(wanneer hij weinig gemotiveerd is voor de 

module kan er op aangestuurd worden dat hij 

een andere module gaat volgen) 

Kost veel tijd om door te nemen (hoeveel brieven 

komen er binnen? Wie gaat deze doornemen?) 

Meteen de redenen zien waarom de lln 

Cambridge module wil volgen. 

werkdrukverhogend 

Je weet waarom en hoe sterk de motivatie is. slechts 1 deelexamen getoetst 

Niveau schrijven is bekend (wel in de les laten 

schrijven om online support te voorkomen) 

te grote belasting voor docenten 

 

12. Aspirant Cambridgeleerlingen hebben een kennismakingsgesprek met docenten van de 

Cambridgemodule. 

+  

lln heeft meteen idee wat de module inhoudt. Tijdrovend werk als je alle lln afzonderlijk moet 

spreken. 

Je kunt meerdere zaken checken nl spreken, 

motivatie. Niet zo statisch als een brief. 

Gezien de aantallen niet te organiseren, tenzij 

gefaciliteerd. 

 Kost docenten Engels te veel tijd. 

 Te grote belasting voor docenten. 

 

13. De leerling krijgt een voorlichtingsuur waarin uitleg over de inhoud van de module gegeven 

wordt en een voorbeeldexamen te zien is. 

+  

Lln hebben meteen een idee wat de module 

inhoudt. 

Eén uur kan alleen 1 voorbeeldexamen getoond 

worden terwijl er verschillende onderdelen zijn. 

Duidelijke informatieoverdracht. Haal je het Selectie…..hooguit ontmoedigend voor sommigen, 
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weg bij tussenpersonen zoals 

Tom/coördinator, afdelingsleiders, etc etc. 

maar niet echt een manier om te selecteren. 

Lln weten waar ze voor kiezen en besluiten of 

zij zich hiervoor in willen gaan zetten of niet – 

ook wordt het doel duidelijk waar ze naartoe 

werken. 

Lln die graag willen deelnemen (maar dit volgens 

hun docenten niet kunnen wat betreft niveau 

Engels) komen naar de bijeenkomst en worden 

mogelijk enthousiast gemaakt voor iets waar ze 

niet aan deel kunnen/mogen nemen. Dit zou dus 

een goed idee zijn nadat de voorwaarden voor 

deelname zijn gecommuniceerd. 

In 1 uur tijd bereik je veel lln.  

Lln weten dan beter wat de inhoud van de 

module is en kunnen dus een meer 

verantwoorde keuze maken. 

 

 

 

14. De leerling maakt vooraf een (Oxford Online) placement test. 

+  

Inzicht in wie niveau heeft of niet. Momentopname. 

Snel, duidelijk advies, als je de toets van 

Cambridge zelf gebruikt. 

Cambridgetoets is erg kort en toets niet de 

afzonderlijke onderdelen. Combi met grammatica 

toets en advies docent werkt beter denk ik. 

Goede inschatting van niveau 

leesvaardigheid, Use of English. 

Oxford placement test zoals ik die ken, zegt niets 

over Cambridge. Geeft alleen niveau Engels aan. Is 

net weer anders dan de examens. 

 
Nog geen gegevens over gespreksvaardigheid, 

luistervaardigeheid en motivatie. 

 Nakijkwerk is extra belasting voor docent. 

Lln ervaren wat het niveau van hun kennis van 

het Engels zou moeten zijn. 

Als ze deze toets goed maken en toch afgewezen 

worden ivm plaatsgebrek is dat moeilijk te 

verkopen. 

 

 

15. De leerling heeft een positief advies van hun docent Engels. 

+  
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Docent kent de lln goed. T/m klas 3 niet alle onderdelen zorgvuldig getoetst. 

Kent de lln het beste. Gedrag in les kan in module heel anders zijn. 

Kwallende onderpresteerders kunnen ineens het 

licht zien…..krijgen waarschijnlijk niet eens de kans. 

Docent kan het niveau van een lln prima 

inschatten. 

 

Docent kan werkhouding/inzet/affiniteit goed 

inschatten. 

 

Dit is een voorwaarde ervan uitgaande dat de 

vakdocent niet alleen uitgaat van het niveau 

van de lln, maar ook van zijn/haar 

studieattitude/motivatie. 

 

 

 

16. De leerling heeft een positief advies van de mentor en coördinator wat betreft leer en 

werkhouding. 

+  

Toont aan dat de lln gemotiveerd is. Geeft niet aan of de lln daadwerkelijk het niveau 

van Cambridge Engels aankan. 

 Te subjectief. Engels is Engels! Lobby ouders etc. 

Bovendien kan iemand met een mindere 

werkhouding best vlammen in de module. Ik denk 

dat een vakdocent daar toch meer zicht op heeft. 

 Te veel schijven. 

 

Lln kan voor het vak Engels wel gemotiveerd zijn en 

voor overige vakken niet. Weet 

mentor/coördinator dan wat er nodig is voor het 

succesvol volgen van de module? 

 
Beter door docent Engels te beoordelen (evt.in 

samenspraak met mentor) 

 

Dit is geen garantie voor het welslagen van de 

cursus, niveau van het Engels speelt ook een 

belangrijke rol. 
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17. De leerling heeft op de NIO test verbaal IQ minimaal 115 

+  

Er wordt gekeken naar taalvaardigheid. Zegt niets over niveau Cambridge Engels. 

 Momentopname. Bovendien moet je zo’n score wel 

waarmaken en dit is geen garantie. 

 
Een talig iemand hoeft niet super te zijn in alle 

talen. Sommigens zijn doof en blind qua Engels! 

 
NIO wordt in de toekomst misschien niet meer bij 

alle lln afgenomen. 

 momentopname 

 zegt niets over het vak Engels 

 

18. De leerling heeft minimaal een 7,0 gemiddeld gedurende het schooljaar voor Engels op het 

rapport. 

+  

Weet of lln niveau aankan. Zegt niets over werkhouding. 

 Kan vertekend beeld geven als er veel words 

overhoringen zijn geweest bijvoorbeeld. 

 

Met name jongens leren nogal eens minder omdat 

een voldoende genoeg is. Zij blijken toch een 

aardige woordenschat te hebben en goed te 

kunnen schrijven. Hun glorietijd komt vaak pas in 

de bovenbouw. De docent ziet dat al wel eerder 

aan cijfers voor bijv tekst of bookreport. 

 Harde leerders zijn niet altijd goede lln. 

 

Kan behaald zijn dmv goede cijfers voor 

leerwerkjes; liever kijken naar toetsen voor de 

vaardigheden en werkhouding/motivatie. 

 

Belangrijk is om te weten wat de potentie is bij 

verschillende vaardigheden die ene grote rol spelen 

bij het volgen van de module. Hoe groot is de kans 

op het succesvol afleggen van examen? Gemiddeld 

een 7 zou geen garantie mogen zijn voor het volgen 
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van een module. 

 

 

19. De leerling met een prognosecijfer 1 voor Engels in klas 3 is toelaatbaar. 

+  

Kan niveau aan. Zegt niets over werkhouding. 

Aardige indicatie. Als het goed is, wordt al het 

bovenstaande meegenomen in het 

prognosecijfer. 

 

Bij plaats over kunnen we wellicht ook nog 

kijken naar prognosecijfer 2. 

 

Prima; docent heeft vertrouwen in zijn kunde 

in het vak Engels en is toelaatbaar. 

 

 

Soms wordt er geen prognosecijfer 1 gegeven, 

maar een 2 vanwege resultaten 

leesvaardigheidstoets----wanneer andere 

vaardigheden prima zijn, de lln is goed gemotiveerd 

mag deze (indien er ruimte is) toch een kans krijgen 

om deel te nemen aan de module. 

 

Moment van keuze voor de modules moet plaats 

vinden NADAT de definitieve prognosecijfers zijn 

gegeven. 

Ervan uitgaande dat alle vakcollega’s de lln op 

eenzelfde manier beoordelen, dus dat ook de 

goede HAVO lln een prognosecijfer 1 kunnen 

krijgen voor het vak Engels. 
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20. Loten. 

+  

 Niet iedereen die wil, kan meedoen in de 

Cambridge module. 

Goede schifting en daarna loten zorgt ervoor 

dat de beste en meest gemotiveerde lln 

overblijven. 

Alleen maar loten, bah! Dan op zijn minst een 

gewogen loting! 

Als er te veel zijn. Extra groep is natuurlijk 

OOK een optie. 

Loten lijkt eerlijk, maar dit is geen filmpje kijken, 

maar serieuze examentraining! De meest geschikte 

kandidaten gaan voor. 

 
Goede, ijverige lln kunnen afvallen en mindere, 

slecht gemotiveerde lln kunnen doorgaan. 

Maximaal aantal lln in de groepen wordt niet 

overschreden. 

 

Loten van lln die aan bepaalde voorwaarden 

voldoen (prognose 1) lijkt al beter dan loten 

van alle lln die zich inschrijven. 

 

Als er een selectie is geweest op basis van 

capaciteiten en werkhouding en er nog te veel 

aanmeldingen zijn, zouden we over kunnen 

gaan tot loting. 

 

 

 

Vraag 7: Beschrijving ideale selectieprocedure 

1 * In klas 3 al goed toetsen op Cambridge vaardigheden. 

* Kijken of de lln een goede werkhouding heeft. 

* Minstens 7,5 of hoger zonder heronderdelen???? 

2 * instaptoets met alle vaardigheden 

*prognose 1 in klas 3 

* voorlichting geven over de inhoud van de module en ook een voorbeeldexamen laten zien. 

3 1. korte letter of motivation gemaakt in les. 150 woorden 

2. prognose 1 
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3. advies docent klas3 (ofwel prognose 1) 

4. Cambridgetest evt. gecombineerd met grammartest grammar in use. 

 

Veel werk. Voorstel is dat de module 3 roosterblokken loopt, maar voor een heel jaar wordt 

uitbetaald ivm goede selectie. Module docenten beoordelen dan de brieven en origaniseren 

de tests. 

Is dat niet mogelijk, dan zullen we noodgedwongen alleen punt 2 kunnen uitvoeren…. 

 

Verder is goede voorlichting van groot belang. Niet als selectiemiddel, maar als eerste aanzet 

tot goed geïnformeerde lln. Hopelijk vallen dan de lln die een snelle module zoeken dan af! 

4 1. Algemene voorlichting geven over de module. Hierbij ook meteen aangeven aan welke 

voorwaarden moet worden voldaan. 

2. Voorwaarden: prognose 1 voor het vak Engels + motivatie/werkhouding positief. 

3. Lln schrijven zich in wanneer ze aan de voorwaarden voldoen. 

4. Wanneer er te veel lln zich ingeschreven hebben – docenten besluiten in onderling 

overleg welke lln worden toegelaten (werkhouding/motivatie) zijn hierbij 

doorspaggevend). 

5 Van groot belang dat lln de mogelijkheid in zich hebben om deze module succesvol af te 

sluiten op het niveau van minimaal advanced level. De in de vragenlijst genoemde 

selectiecriteria zijn hierop gericht en dat lijkt me voldoende. 

 

 

 

 

 

 

Vraag 8: Zijn lln verplicht lessen bij te wonen en examen te doen? 

1 Wel verplicht lessen bijwonen, niet verplicht examen. Omdat het veel moeite heeft gekost 

om erbij te komen, maar niet iedereen kan examen betalen. 

2 Ja, tussentijds uitstappen moet kunnen. 

3 Eamen verplicht, nee! Lln mogen profiteren van een boost voor hun Engels.Zeker aangezien 

de school het examen NIET betaalt. In principe moeten lln de module blijven volgen, tenzij in 

overleg met de docent of rapportvergadering anders wordt beslist. Misdraagt een lln zich, of 

weigert hij actief deel te nemen, dan moet de toegang ontzegd kunnen worden. Altijd in 
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overleg met afdelingsleider en vakdocent! 

4 Lln die zich inschrijven moeten de lessen ook verplicht volgen (zij committeren zich aan het 

programma).  

Zij hoeven niet verplicht examen te doen (vanwege de kosten). 

5 Lessen verplicht volgen lijkt mij vanzelfsprekend. 

 

Examen doen verplicht alleen als de school de examenkosten gaat betalen. Moeten lln (zoals 

dat nu geregeld is) zelf opdraaien voor de kosten, dan kun je niet verwachten dat alle lln zich 

dit kunnen veroorloven en mag je dat dus ook niet van hen eisen, dit zou tot een (slecht) 

selectiemiddel kunnen leiden. 

 

 

Vraag 9: Stel dat een lln mag stoppen met de module, mag zijn plaats dan ingenomen worden door 

een andere lln? 

1 Ligt eraan, als het een lln is die net is uitgeloot, ja. Maar niet door een gedemotiveerde lln 

die erbij komt omdat ouders een brief schrijven. 

2 Ja. 

3 Dat kan in de eerste, rommelige weken zonder enig probleem. Misschien moeten we een 

reservelijst aanleggen. We gaan er dus vanuit dat lln kunnen stoppen!!?? 

4 Nee. Het programma is dan al gestart. Continu wisselende groepen werkt niet prettig. 

5 Ja, maar wel afhankelijk van het moment waarop er gestopt wordt en of het nog zinvol is 

voor een andere lln om in te stappen. 

 

Ik vind dat er erg goede redenen moeten zijn om lln toestemming te geven om ermee te 

stoppen. 
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BIJLAGE 4 

Samenvatting  resultaten vragenlijst 

Organisatie Cambridge programma Theresia 

Klas 1 integraal New opportunities – doeltaal/voertaal. Vanaf klas 4 modules 1 uur/week naast 

reguliere lessen. Maximaal 20 lln per groep. 

Examen in december. 

Hoeveel groepen zijn er? 

CAE (ERK C1) en CPE (ERK C2) examens. Merendeel CAE, enkeling CPE. 

 

Doelen Cambridge Theresia 

Versterkt talenonderwijs. Bij lln eruit halen wat erin zit. Internationaal erkend certificaat laten 

behalen ipv tto. Naast reguliere lessen Engels. 

Docenten staan achter Theresiadoelen, belangrijk om ze te stimuleren meer te doen dan alleen 

basisprogramma. 

Profiel Cambridge leerling op Theresia 

Goede beheersing van alle vaardigheden. Lln die qua Engels behoefte hebben aan extra uitdaging, 

die graag hun niveau van Engels willen verhogen. Lln met een natuurlijk talent voor Engels, die niet 

alleen maar trucjes leren om goede punten te halen. Die passie voor/affiniteit met het vak hebben en 

hun Engels verder willen ontwikkelen. Meest getalenteerde lln voor het vak Engels en die bereid zijn 

extra werk te moeten leveren.  

 

Selectie 

Letter of motivation (+) 

Geeft duidelijk motivatie van een leerling weer. Schrijfvaardigheid kan meteen getoetst worden. Lln 

kan zich mooier voordoen. Werkdrukverhogend (werd door bijna iedereen genoemd). 

Kennismakingsgesprek met module docenten (-) 

Wisselwerking docent-lln, minder statisch. Lln krijgt beeld van inhoud module. Zeer tijdrovend en te 

grote belasting voor docenten. 
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Voorlichtingsuur + voorbeeldexamen (++) 

Duidelijke informatieoverdracht. Veel lln worden bereikt. Leerlingen weten goed waar ze zich aan 

committeren. Moment is wel belangrijk, op tijd! En het is belangrijk om de toegangseisen al te 

noemen. 

Lln maakt vooraf placement test (+-) 

Snel inzicht in niveau van lln, maar het is een momentopname. Extra werk en als ze de toets goed 

maken, maar toch afgewezen worden is dan moeilijker te verkopen. Alleen in combinatie met advies 

docent. 

Leerling heeft een positief advies van docent Engels. (++) 

Docent kent lln het beste en kan daardoor het niveau het beste inschatten. Er moet niet alleen naar 

niveau Engels gekeken worden, maar ook naar studiehouding en –motivatie. T/m klas 3 niet alle 

onderdelen zorgvuldig getoetst. Let wel op dat het gedrag in module heel anders kan zijn. 

Leerling heeft positief advies van mentor en coördinator over leer- en werkhouding. (-) 

Toont wel motivatie lln aan, maar zegt niets over het niveau Engels. Subjectief (lobby ouders?). 

Leerling heeft NIO verbaal IQ minimaal 115. (-) 

Er wordt wel gekeken naar taalvaardigheid, maar zegt niets over niveau Cambridge Engels. 

Momentopname. 

Leerling gemiddeld 7.0 op rapport voor Engels gedurende schooljaar. (-) 

Zegt niets over werkhouding. Geeft vaak vertekend beeld van wat lln echt kan (denk aan veel 

woordjestoetsen), geen inzicht in vaardigheden afzonderlijk. 

Leerling met prognosecijfer 1 is toelaatbaar. (++) 

Goede inschatting niveau Engels gecombineerd met werkhouding. Wel goede afspraken maken dat 

ook HAVO lln prognose 1 kunnen krijgen. Moment van keuze voor de modules moet plaatsvinden 

NADAT definitieve prognosecijfers zijn gegeven. Bij plaats over ook kijken naar prognose 2. 

Loten. (+-) 

Alleen optie als er eerst een schifting plaatsvindt op basis van capaciteit en motivatie/werkhouding. 

Ideale selectieprocedure 

Goede voorlichting. 

Placement test of letter of motivation (kort) 

prognose 1 (geeft advies docent kort en krachtig weer) 

overleg na overinschrijving. 
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Lessen en examen 

Lessen zijn voor deelnemers verplicht. Bij wangedrag toegang ontzeggen (in overleg met 

afdelingsleider/vakdocent). Examen unaniem niet verplicht � is namelijk op eigen kosten. 

Als lln stopt, andere lln? Meningen verdeeld, hangt af van reden en moment in het jaar. Reservelijst 

aanmaken? Niet wenselijk ivm rommelig, of druk van ouders.  

 


