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Voor wie?  

 
Wil je aantonen wat je niveau is voor Engels of wil je in aanmerking komen voor een mbo-diploma? 
Via deze examineringen kan je je niveau (A2/B1) laten vastleggen voor de volgende onderdelen:  
 

 Spreken; 

 Gesprekken voeren; 

 Schrijven. 
Deze bovenstaande onderdelen worden afgenomen in 3 losse examens, instellingsexamens 
genoemd. 

 Lezen; 

 Luisteren. 
Deze 2 onderdelen worden afgenomen in 1 examen, genoemd Centrale Examinering. 

 
Het totale cijfer voor Engels wordt als volgt berekend:  
 

 Lezen & Luisteren → 1 cijfer 

 Spreken, gesprekken, schrijven → deze 3 cijfers bij elkaar optellen en delen door 3 → 1 cijfer 
Dit wordt bij elkaar opgeteld en gedeeld door 2, dat is het eindcijfer. Dit resultaat kan dienen als 
bewijslast bij een EVC procedure of als onderdeel om een mbo-diploma te behalen. 
 

Inhoud  

 

Je wordt geëxamineerd volgens de volgende methodiek: 

 

 Spreken & gesprekken voeren: persoonlijk gesprek van 20 minuten met een Engelse 

taaldocent. 

 Schrijven (1 uur): aan de hand van een aantal digitale schrijfopdrachten bepaalt de taaldocent 

het niveau. 
Het is mogelijk om deze op 1 dag te combineren met het Centrale Examen lezen en luisteren Engels. 
 

 Lezen:  aan de hand van een aantal digitale leesteksten moet je multiple choice vragen 

beantwoorden.  

 Luisteren: aan de hand van een aantal digitale luisterfragmenten moet je multiple choice 

vragen beantwoorden.  
 
Het afnemen van deze examinering duurt in totaal 90 minuten (met uitzondering van dyslexie). 
 

Examen en certificering  

 

Je ontvangt binnen 6 tot 8 weken per mail een uitslagrapportage met het aangetoonde niveau per 

onderdeel. 

 
Op alle examens is het Examenreglement van toepassing, deze kun je inzien via onze website. 
 

Zelfstudie 

 
Zie onze website voor alle informatie om van te voren te oefenen. 
 

Toelatingsvoorwaarden  

 
Er zijn geen specifieke toelatingseisen.  
Indien je in het bezit bent van een dyslexieverklaring kun je ondersteuning aanvragen bij het examen, 
neem hiervoor contact met ons op. 

http://upgrade.nu/aanbod/onderwijs/
http://upgrade.nu/aanbod/onderwijs/
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Locatie 

 
Ede 
 

Extra informatie 

 
Bij aanmelding kan je het gewenste examenniveau per onderdeel doorgeven (A2 en/of B1). 
 

Startdata en prijs 

 
Voor actuele startdata en prijzen zie onze website 
 

Contact en informatie 

 

 
www.upgrade.nu 
Reehorsterweg 90 
6717 LG  Ede 
0318-66 42 00 
info@upgrade.nu 

http://upgrade.nu/certificering-examinering-engels-ede/
http://upgrade.nu/niveaubepalende-toets-engels/
http://upgrade.nu/niveaubepalende-toets-engels/
mailto:info@upgrade.nu

