TalenCentrum Defensie
Taalexamen Engels voor Masteropleiding MSS (2016-17)
Om te kunnen deelnemen aan de Masteropleiding Military Strategic Studies (Master MSS) moet je
met een geldig taalcertificaat kunnen aantonen over voldoende Engelse taalvaardigheid te
beschikken. Dit document bevat praktische informatie over de taalexamens die je kunt afleggen om
een taalcertificaat te verkrijgen.

Welke taalcertificaten worden erkend?
Voor de Master MSS worden certificaten (diploma’s) van de volgende taalexamens erkend:
·
·
·
·

IELTS (International Language Testing System)
TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language, Internet-Based Test)
CAE (Cambridge English: Advanced)
CPE (Cambridge English: Proficiency)

Welke score moet ik minimaal halen?
In onderstaande tabel staat aangegeven welke minimumscores voor het studiejaar 2016-17 worden
gehanteerd als toelatingseis voor de Master MSS.1
Taalexamen

Minimumscore

Taalexamen

Minimumscore

TOEFL iBT

88

IELTS

6.5

TOEFL PBT

575

CAE

Grade C / 58 ptn

TOEFL CBT

232

CPE

Below Grade C / 45 ptn

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen deze taalexamens?
De Cambridge examens toetsen op één bepaald vaardigheidsniveau, waarbij de CPE op een hoger
niveau toetst dan de CAE. Je moet van tevoren bepalen welke Cambridge toets je wilt afleggen, en
daarmee op welk niveau je getoetst wilt worden. Er is een kans dat je het examen niet haalt en je dus
geen diploma krijgt. De IELTS en TOEFL toetsen op meerdere niveaus, van laag tot hoog. Je krijgt
altijd een diploma met daarop je behaalde score, hoe hoog of laag deze ook is.
Een ander belangrijk verschil tussen de examens is de geldigheidsduur van het resultaat. Een
Cambridge-diploma kent geen vaste geldigheidsduur, terwijl de resultaten op de IELTS en TOEFL
meer als een momentopname worden gezien en officieel na 2 jaar verlopen. Let er op dat Defensie
standaard een geldigheidsduur van 5 jaar hanteert, ongeacht om welke van deze drie diploma’s het
gaat.
Je zou kunnen zeggen dat wanneer je een diploma wil halen om je CV een boost te geven, Cambridge
de juiste keuze is. IELTS en TOEFL worden vaak in opdracht van de werkgever of een
onderwijsinstelling gedaan om het huidige taalniveau te meten. Daarbij is IELTS de Britse, en TOEFL
de Amerikaanse variant.
1

De taaleisen kunnen zonder aankondiging vooraf door de Examencommissie Master MSS worden gewijzigd. Aan de hier vermelde
minimumscores kunnen geen rechten worden ontleend.
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Hoe zien de examens er uit?
De TOEFL wordt vrijwel uitsluitend nog als internet-based test (TOEFL iBT) aangeboden. Dit examen
maak je volledig op de computer en duurt 3 tot 4½ uur (exclusief een pauze van 10 minuten). Het
spreekvaardigheidsgedeelte gebeurt ook per computer en is dus niet interactief: je luistert naar de
vraag via de computer en antwoordt in de microfoon van de hoofdtelefoon. Je krijgt vragen met
betrekking tot de vier belangrijkste deelvaardigheden van de taal: spreken, luisteren, schrijven en
lezen. Je kunt in totaal 120 punten halen, 30 voor elke module. Je score op je diploma zal dus tussen
0 en 120 liggen. Je behaalde diploma blijft vervolgens 2 jaar geldig, maar binnen Defensie 5 jaar.
De Cambridge English examens (CAE en CPE) zijn normaal gesproken verspreid over twee dagen,
waarvan je de eerste dag de modules lezen/Use of English (grammatica en vocabulaire), schrijven en
luisteren maakt. De eerste twee modules duren elk 90 minuten, luisteren duurt ca. 40 minuten. Het
mondelinge gedeelte, een gesprek van 15 minuten met een examinator, is meestal op een andere
dag. Dit onderdeel leg je vaak samen met een medestudent af. De Cambridge-examens kunnen
zowel schriftelijk als op de computer worden gemaakt, afhankelijk van het toetscentrum waar je het
examen aflegt. Het examen wordt beoordeeld met een A, B, C (geslaagd), of een D, E of U (gezakt).
Het diploma heeft geen vaste geldigheidsduur, maar Defensie hanteert een periode van 5 jaar.
Ook IELTS is onderverdeeld in vier modules. De eerste drie modules (luisteren, lezen en schrijven)
worden bij dit examen schriftelijk (pen-en-papier) en zonder pauze afgelegd. Dit duurt in totaal 160
minuten en dat maakt het IELTS-examen het langste examen zonder pauze. Het mondelinge gedeelte
is een individueel gesprek van ca. 15 minuten en wordt meestal op dezelfde dag (na een pauze van
ten minste 10 minuten), en soms op een andere dag afgelegd. Dit is afhankelijk van het
toetscentrum. Er bestaan twee versies van de IELTS, een algemeen examen en een ‘Academic’
variant. Beide versies worden voor de Master MSS erkend. Op beide versies ontvang je een score
(niveau) tussen de 1 en de 9. Ook bij IELTS is het resultaat 2 jaar geldig, maar binnen Defensie 5 jaar.

Wie geeft het diploma uit?
Het TOEFL-certificaat wordt verstrekt door Educational Testing Service (ETS), een Amerikaanse nonprofit organisatie gespecialiseerd in toetsing. Jaarlijks worden er via ETS meer dan 50 miljoen toetsen
afgelegd in ruim 180 verschillende landen.
Het Cambridge-diploma wordt verstrekt door het Cambridge English Language Assessment, een
afdeling van Cambridge University in Engeland. Cambridge English biedt meer dan twintig
verschillende taalexamens aan die worden afgelegd door ruim 4 miljoen mensen per jaar.
IELTS is een gezamenlijk product van de British Council, het Australische IDP Education en Cambridge
English Language Assessment. De toets wordt jaarlijks door meer dan 2 miljoen mensen afgelegd in
130 verschillende landen.
Alle drie diploma’s worden wereldwijd erkend door honderden universiteiten, hogescholen,
overheidsinstellingen en multinationals.

Waar en wanneer maak je het examen?
Voor alle drie de examens geldt dat je deze alleen op geselecteerde toetscentra op diverse locaties in
het land kunt maken. Op de website van de betreffende organisatie vind je het dichtstbijzijnde
toetscentrum en kun je je online aanmelden voor een examen. TOEFL en IELTS kun je bijna iedere
week doen, Cambridge-examens worden maar een paar keer per jaar afgenomen. Houd er rekening
mee dat, vooral in de zomermaanden, afnamesessies snel volgeboekt zijn, waardoor je mogelijk niet
van de toets of locatie van je keuze gebruik kunt maken.
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De aanmelding voor een van deze examens loopt niet via Defensie. Na goedkeuring door je
leidinggevende dien je zelf via de website van het desbetreffende taalexamen zorg te dragen voor je
inschrijving en de betaling van het examengeld. Informeer bij de personeelsafdeling van je onderdeel
of je in aanmerking komt voor vergoeding van de kosten. De Peoplesoft-code voor het declareren
van het taalexamen Engels is 047460.
Het verdient aanbeveling het examen ruim voor het begin van de masteropleiding af te leggen. Zo
heb je, mocht je onverhoopt de minimumscore niet halen, gelegenheid om je taalvaardigheid te
verbeteren met een cursus of zelfstudie en om een hertoets af te leggen.

Wat kost het taalexamen?
TOEFL iBT:
IELTS (Academic):
CAE (paper-based):
CAE (computer-based):
CPE (paper-based):
CPE (computer-based):

US $ 245
€ 205
€ 285
€ 313
€ 305
€ 333

Let op: deze kosten zijn onderhevig aan wijzigingen. Op de website van de betreffende examens vind
je de actuele tarieven.

Veel gestelde vragen (FAQ)
Hoe zijn de voor de Master MSS vereiste minimumscores op de taalexamens tot stand gekomen?
De toelatingseisen zijn door de Examencommissie van de Master MSS vastgesteld door nauwkeurig
te beoordelen welk niveau van taalvaardigheid minimaal nodig is om actief te kunnen deelnemen
aan het Engelstalige onderwijs en om de werkstukken en eindscriptie in kwalitatief acceptabel Engels
te kunnen schrijven. De Master MSS moet, als erkende en geaccrediteerde academische opleiding,
voldoen aan zekere kwaliteitsnormen, onder andere op het gebied van het Engelse taalniveau van de
studenten. In het kader daarvan is er naar gestreefd om de eisen zo veel mogelijk te laten aansluiten
bij de minimumscores die door andere Nederlandse universiteiten voor Engelstalige
masteropleidingen worden gehanteerd.
Hoe kan ik mij het beste op het examen voorbereiden?
Een gedegen voorbereiding is van groot belang. Onderschat het examen niet en begin op tijd met
studeren. Je kunt dit zelf doen door middel van thuisstudie of een online cursus, maar Defensie biedt
ook mogelijkheden om een klassikale taalcursus te volgen. Neem hiervoor contact op met het
TalenCentrum Defensie (TCD.NLDA@mindef.nl).
Zorg er voor dat je voorafgaand aan het examen zo veel mogelijk met de Engelse taal bezig bent,
door Engelstalige kranten en tijdschriften te lezen, naar Engelstalige programma’s te luisteren en
elke mogelijkheid aan te grijpen om in het Engels te spreken en te schrijven.
Het is ook raadzaam je goed vertrouwd te maken met de inhoud en opbouw van de toets. Op de
websites van de verschillende taalexamens vind je veel voorlichtingsmateriaal, voorbeelden en
oefenopgaven. Het is in ieder geval aan te bevelen om voor jezelf een paar oude examens te doen. Je
ontdekt dan hoe het examen is samengesteld en hoeveel tijd je bijvoorbeeld nodig hebt om een tekst
te schrijven, en je krijgt een indruk van het soort gesprek dat je te wachten staat.
Kijk voor oefenopgaven en proefexamens op:
www.flo-joe.com voor de Cambridge examens en IELTS
www.takeielts.britishcouncil.org/prepare-test-free-practice-tests voor de IELTS
https://www.ets.org.toefl/ibt/prepare/test_questions voor het TOEFL iBT examen
www.examenglish.com voor alle drie de genoemde examens.
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Het is verstandig om voor jezelf vooraf een indicatie te hebben hoe je huidige taalniveau zich
ongeveer verhoudt tot het benodigde niveau. Op het internet tref je hiervoor talloze online
niveaumetingen aan. Een handig hulpmiddel is de gratis EFSet Plus taaltest
(https://www.efset.org/nl/efset-plus/ - registratie vereist), waarmee je resultaten na afloop meteen
worden vergeleken met IELTS, TOEFL en Cambridge scores.
Wat gebeurt er als ik niet voldoe aan de toelatingseisen Engels?
Als je een onvoldoende score op het examen behaalt, kun je je niet inschrijven voor de
masteropleiding. Zorg er daarom voor dat je het examen minimaal 2 maanden, maar bij voorkeur
langer, vóór het begin van de opleiding hebt afgelegd. Er is dan nog tijd om je taalvaardigheid te
verbeteren en een hertoets af te leggen. Mocht je in aanmerking willen komen voor een
bijscholingscursus Engels, neem dan contact op met het TalenCentrum Defensie.
Waarom wordt een STANAG-taalcertificaat voor de Master MSS niet erkend?
Vanwege de civiele erkenning en accreditatie van de Master MSS dienen ook de toelatingseisen
Engels gesteld te worden in termen van (internationaal) civiel erkende kwalificaties. Dit betekent dat
de NAVO-taalvaardigheidsschaal van STANAG 6001 niet als criterium toegepast kan worden, omdat
deze militaire standaard niet algemeen in de civiele maatschappij herkend en erkend wordt. Een
recent STANAG-taalcertificaat biedt doorgaans wel een goede indicatie in hoeverre je taalniveau
toereikend is om de voorgeschreven taalexamens met succes af te leggen.
Ik wil een Cambridge examen doen. Kan ik dan het beste kiezen voor de CAE of de CPE?
De CPE toetst de taalvaardigheid op een hoger niveau dan de CAE, de toets is dus moeilijker. Daar
staat tegenover dat de minimumscore die je moet halen om de masteropleiding te kunnen volgen,
lager is. Welke van de twee examens het meest geschikt is hangt af van je huidige taalniveau. Als dit
hoog tot zeer hoog is, dan is de CPE de meest geschikte toets omdat het CPE diploma op je CV meer
toegevoegde waarde oplevert. Ben je niet zeker van je niveau en gaat het je er vooral om te voldoen
aan de minimum gestelde eisen voor de masteropleiding, dan kun je beter kiezen voor de CAE,
omdat dit examen minder zwaar is.
Waarom is het Cambridge diploma binnen Defensie niet levenslang geldig?
Taalvaardigheid verslechtert als deze weinig of niet wordt gebruikt. Omdat vaak niet met zekerheid
kan worden vastgesteld of iemand de vreemde taal in voldoende mate gebruikt om het niveau op
peil te houden, beperkt Defensie de geldigheidsduur van een taalcertificaat tot maximaal 5 jaar.
Defensie heeft echter geen zeggenschap over de geldigheidsduur die het diploma buiten de
defensieorganisatie heeft.
Ik heb in het verleden al een van deze taalexamens of een andere internationaal erkende taaltoets
gedaan. Moet ik nu opnieuw een toets afleggen?
Als het diploma een van de hier beschreven examens betreft, en de geldigheidsduur van 5 jaar is bij
aanvang van de masteropleiding niet verstreken, dan is het niet nodig om opnieuw een taalexamen
af te leggen. Beschik je over een taalcertificaat van een andere taaltoets, neem dan contact op met
de opleidingscoördinator van de MSS (Master.MSSx@mindef.nl) om na te gaan of vrijstelling voor
het opnieuw afleggen van een taalexamen kan worden verleend.
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Waar vind ik meer informatie over de taalexamens?
Kijk voor achtergrondinformatie, voorbeeldmateriaal en aanmelding op:
www.ielts.org
IELTS:
TOEFL:
www.ets.org/toefl
CAE:
http://www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/
CPE:
http://www.cambridgeenglish.org/exams/proficiency/
Heb je nog andere vragen over de taalexamens voor de Master MSS, neem dan contact op met het
TalenCentrum Defensie (TCD.NLDA@mindef.nl).
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