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English language skills 
for teachers B2 

Verbeter je Engelse taalvaardigheid op alle deelvaardigheden op niveau B2 van het ERK. 
 

Doelgroep 

Wil je je Engelse taalvaardigheid verbeteren op niveau B2 van het ERK? Dan is deze cursus voor jou! 

Inhoud van de cursus 

In 10 bijeenkomsten van 1,5 uur worden aan de hand van het cursusboek Gold B2 First allerlei 

aspecten van de Engelse taal behandeld. Aan bod komen grammar, speaking, reading en writing & use 

of English, steeds rondom een ander thema. Na 10 bijeenkomsten heb je je Engelse taalvaardigheid op 

alle deelvaardigheden met plezier verder ontwikkeld. De cursus wordt afgesloten met een examen dat 

wordt afgenomen door de trainer. 

Optioneel: Wil je het officiële Cambridge-certificaat behalen? Dan kun je het examen volgen bij de 

British Council. De cursus is afgestemd op het niveau van het examen en toegespitst op de 

moeilijkheden die daarin aan bod komen. Dit examen is geen verplicht onderdeel van de cursus en de 

kosten hiervoor zijn niet inbegrepen. 

Maatwerk: De cursus richt zich in algemene zin op de taalvaardigheid (luisteren, lezen, spreken en 

schrijven) op het niveau B2 van het ERK. Op aanvraag kan maatwerk geleverd worden. 

Taalhandelingen op niveau B2 kunnen ook gericht zijn op het verhelderen en verantwoorden van de 

onderwijsvisie en aanpak naar ouders en externe (internationale) contacten. Hierbij kan gedacht 

worden aan contact met Engelstalige ouders, collega’s in het buitenland, experts en 

internationaliseringscontacten. 

Doelstellingen 

Na afloop van de cursus: 

• kun je je vaardig en zonder schroom mondeling uitdrukken in het Engels op niveau B2; 

• kun je Engelse teksten op niveau B2 vlot lezen en begrijpen en kun je een beknopte, duidelijke 

Engelse samenvatting geven op niveau B2; 

• kun je Engelse gesprekken van native speakers verstaan en begrijpen op niveau B2; 

• kun je een foutloze e-mail, verslag of recensie schrijven in het Engels; 

• kun je je eigen schrijfwerk beoordelen op grammaticale fouten; 

• heb je geoefend met onderwerpen die aan bod komen in het examen Cambridge English B2 First. 
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Tijdsinvestering 

De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1,5 uur plus een examen van 1,5 uur. Van de deelnemers 

wordt verwacht dat zij per bijeenkomst minimaal 2 uur aan huiswerk besteden. De totale 

studiebelasting is 40 uur. 

Startniveau 

Het startniveau van de cursus is B1 (eindniveau havo). 

Certificering 

De cursus wordt afgerond met een examen dat wordt afgenomen door de trainer. 

Optioneel: Wil je het officiële Cambridge certificaat behalen? Dan kun je je aanmelden voor het 

Cambridge English B2 First examen bij de British Council. De kosten voor dit examen zijn niet 

inbegrepen in de cursusprijs. 

Waar en wanneer 

De cursus English language skills for teachers B2 kan bij jou op school of online aan het team worden 

gegeven. De cursus kan ook bovenschools worden georganiseerd voor meerdere scholen van 

hetzelfde bestuur. 

Kosten 

• Cursuskosten voor een teamtraining bedragen € 3500,- (maximaal 14 deelnemers), plus € 65,- 

per deelnemer voor de examinering door de trainer. 

• Cursuskosten voor bovenschoolse cursus bedragen € 495,- per deelnemer, inclusief examinering 

door de trainer (minimaal 8 deelnemers). 

 

Het cursusboek Gold B2 First (ongeveer € 50,- per deelnemer) is niet inbegrepen in de cursuskosten. 


