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De universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en
examens Engelse taal ontwikkeld voor leerlingen die zich
willen verdiepen in de Engelse taal. Met het goed afronden
van de jaarlijkse examens krijg je een diploma, ‘Cambridge
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genoemd. De twee bekendste certificaten zijn
FCE (First Certificate in English) en het CAE (Certificate in
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Advanced English). Het voordeel van een Cambridge certificaat is dat dit certificaat wereldwijd erkend wordt.
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gegeven. Je hebt dus een extra lesuur op school.  
deelscholen. Elke deelschool heeft een eigen kleur. Als u op de
knop naar keuze klikt, komt u rechtstreeks op de deelschoolsite.
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