
IELTS & ANGLIAErasmus 
College

DE BEWUSTE KEUZE VOOR MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM IN ZOETERMEER

MET IELTS EN ANGLIA JOUW

INTERNATIONALE CARRIÈRE STARTEN?

Ontdek het Daltononderwijs op het Erasmus CollegeJE KUNT HET OP ‘T ERASMUS



Een internationale kwalificatie voor Engels nodig voor je studie in binnen- of buitenland?
Op zoek naar een extra uitdaging en niet bang om wat extra werk te verzetten?
Of wil je gewoon het maximale uit jezelf halen?

Misschien zijn onze internationale programma’s Anglia en IELTS dan iets voor jou!
Na een voorselectie kunnen examenleerlingen deelnemen aan onze excellentie-
programma’s voor Engels: Anglia (voor mavo) en IELTS (havo/vwo).

Het Anglia-examen wordt op school afgenomen. De native speaker is 
bevoegd om de mondelinge examens af te nemen. De andere onderdelen 
van de examens worden ter correctie opgestuurd naar Engeland. 

Het Anglia-examen is in april, zodat je daarna nog tijd genoeg 
hebt om je te concentreren op je eindexamens.

Mavo leerlingen kunnen kiezen voor Anglia als extra uitdaging bij Engels. Misschien 
heb je interesse in een opleiding in het buitenland of wil je in de toeristische of zakelijke 
sector aan de slag gaan? Dan is het excellentieprogramma Anglia een goede basis. Het 
diploma dat je zo haalt is wereldwijd geldig. 

Binnen het Anglia programma op het Erasmus College toetsen wij Anglia op het niveau 
‘Advanced’. Dit niveau is te vergelijken met het startniveau op het hbo. De vaardigheden 
die worden getoetst zijn spreken, schrijven, lezen en luisteren. 

Vanaf eind september tot het examen in april krijg je wekelijks extra lessen Engels die 
worden verzorgd door een native speaker en een vakdocent. Je wordt voorbereid op alle 
onderdelen die in het examen worden getoetst. 

GOED IN ENGELS?

ANGLIA

Havo- en vwo-leerlingen kunnen deelnemen aan dit 
programma dat je binnen een half jaar klaarstoomt voor 
het internationale Cambridge examen van IELTS: 
het International English Language Testing System.

Met een IELTS certificate weet elke universiteit of HBO instelling in binnen- 
en buitenland meteen hoe goed jij het Engels beheerst. Het IELTS diploma is 
immers wereldwijd erkend. Wil je in het buitenland gaan studeren? Dan is een 
internationaal diploma zoals IELTS vaak verplicht. 

Het IELTS examen test jouw vaardigheden op het gebied van spreken, lezen, 
luisteren en schrijven. Op het Erasmus College word je een half jaar lang 
grondig voorbereid op de specifieke eisen die dit examen stelt. Je krijgt twee 
extra lesuren per week die worden verzorgd door een native speaker
en bevoegde docenten. Wij werken in kleine groepjes zodat 
er veel tijd is voor elke leerling. De lessen en oefenstof 
worden afgestemd op de individuele behoeften van 
de deelnemers.

Het examen wordt op school afgenomen door 
examinatoren van de internationale IELTS 
organisatie.

Het examen is in februari, zodat er geen 
problemen kunnen ontstaan rondom de 
planning van de eindexamens.

MET IELTS EN ANGLIA

KAN JE HEEL DE WERELD AAN!

MEER

 INFORMATIE OVER 

HET ERASMUS? 

KIJK OP ONZE 

WEBSITE: 

ERASMUSCOLLEGE.NL

YOUR KEY TO SUCCESS!!

IELTS ARE YOU READY FOR IELTS?!



Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie? 

Je kunt contact opnemen met of mailen naar dalton@erasmuscollege.nl. 

Vergeet niet ook te kijken op onze website! 

Erasmus College
Van Doornenplantsoen 31
2722 ZA Zoetermeer

T. (079) 331 92 04
E. dalton@erasmuscollege.nl
W. erasmuscollege.nl

ARE YOU READY?


