
 

 

 

Anglia op het ONC   

Anglia is een organisatie die zich toelegt op de promotie van het Engels in het basis- 

en voortgezet onderwijs. Zij ondersteunt leerlingen om, naast de reguliere lessen, 

hun Engels te verbeteren en hun niveau aan te tonen door middel van een 

internationaal erkend examen. 

Anglia is sinds 1996 actief en wordt wereldwijd aangeboden. In Nederland zijn er 

meer dan 20.000 kandidaten verdeeld over het hele land en er doen ruim 400 

scholen mee. 

Anglia geeft alle leerlingen de kans een Engels certificaat te behalen. Iedere leerling 

kan op zijn/haar niveau instappen in het systeem en van daaruit doorgroeien. Het 

ONC kiest bewust voor Anglia omdat we al onze leerlingen deze mogelijkheid willen 

bieden.  

Met Anglia kun je je Engelse taalvaardigheid verbeteren en toewerken naar een 

erkend certificaat op jouw niveau. Steeds meer hoger onderwijs instellingen eisen 

een goede taalbeheersing van hun studenten en ook in het dagelijks werk is een 

goede kennis van het Engels belangrijk. 

Anglia kent veel niveaus en de hoogste twee, Proficiency en Masters, kunnen 

toegang geven tot Engelse en Europese universiteiten en hogescholen. 

Als je geinteresseerd bent maak je eerst een instaptoets om je niveau te bepalen. 

Daarna kun je gericht werken aan de stof die je moet beheersen. De Anglia website 

en je docent bieden oefenmateriaal en oefenexamens aan.  

Er zijn leerlingen die meerdere jaren meedoen, steeds op een hoger niveau. Naast 

de reguliere lesstof is dit ook een prima voorbereiding op het Centraal Examen. 

Aan het meedoen aan Anglia zijn op het ONC geen kosten verbonden; voor het 

afleggen van het examen vragen wij wel een bijdrage. Na ongeveer zes weken krijg 

je de uitslag van het Chichester College in Engeland en wordt het Certificate op 

school uitgereikt.  

De kans van slagen is in onze ervaring erg hoog.Afhankelijk van de geleverde 

prestatie krijgt je de vermelding Distinction, Merit of Pass op je certificaat.  

Als je meer wilt weten, kun je terecht bij je docent Engels. 

  

 

                                                                                                                                     

 



 

 

 


