Niveauproef Engels voor AAV
Waarom?
Er zijn vier modules Engels in AAV. Je legt een niveauproef af, zodat je op het juiste niveau
kan starten.

Hoe verloopt de proef?
1. We voeren een kort gesprek in het Engels. Zo schatten we je mondelinge
vaardigheden in.
2. Je krijgt 2 leesoefeningen met vragen over inhoud, woordenschat, grammatica en
spelling.
3. Je schrijft een doorlopende tekst in het Engels op basis van een concrete
opdracht.
Met de resultaten op deze onderdelen bepalen we in welke module je kan starten binnen
een breed of minimum traject.

Wat houdt de proef in ?
Wanneer je slaagt voor deze proef word je vrijgesteld voor één of meerdere modules

1.
2.
3.
4.

Engels 1 minimum of breed
Engels 2 minimum of breed
Engels 3 minimum of breed
Engels 4 minimum of breed

De vrijstellingsproef omvat verschillende onderdelen per module

1. Een lees en luisterproef op computer
2. Een schrijfopdracht op papier
3. Een mondelinge proef als je voldoende haalt op lezen, luisteren en schrijven
Lees- en luisterproeven
Je krijgt per niveau een leestekst en luisterfragment met meerkeuzevragen. Haal je
voldoende op de test mag je verder naar het volgende niveau. Je maakt een schrijfopdracht
op het niveau dat je behaalt voor lezen en luisteren.
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Schrijfopdracht
Je maakt de schrijfopdracht op papier. Je krijgt voldoende informatie over je onderwerp en
hoe lang je tekst moet zijn.

Mondelinge proef
Als je voldoende scoort op alle niveaus, mag je nog een mondeling proef afleggen. De
mondelinge proef is een gesprek over algemene onderwerpen. Ze is belangrijk omdat ze
een volledige vrijstelling kan opleveren.

Belangrijk
De hele proef duurt maximaal 3 uren, afhankelijk van je eigen werksnelheid en het aantal
niveaus dat je aflegt.
Breng je hoofdtelefoon of oortjes mee voor de luisterproef
Na afloop van de proef geef je alle documenten af. Dus ook je kladbladen.

Wat kan je doen om je voor te bereiden?
Soms is het lang geleden dat je de taal nog gebruikte en zit alles ver weg. Door er actief
mee bezig te zijn, reactiveer je je vroegere vaardigheden.


Herhaal voor Engels de tijden (voor zover je ze leerde), maak
woordenschatoefeningen … Je vindt oefeningen op:

http://wp.digischool.nl/engels




Op deze sites vind je ook luistermateriaal om mee te oefenen.
Zoek iemand om Engels mee te praten: je vriend, je moeder of de spiegel.
Lees een Engelse tekst: koop een New York Times of een Engelstalig
tijdschrift of ga naar de bib voor een boekje in het Engels.

Bekijk een mooie film en zet de Engelse ondertiteling op: zo krijg je klank en beeld van de
vreemde taal.

