
1 Wil je meer info over de leerstof die in elke module aan bod komt, bekijk dan zeker eens de modulefiche van de 

desbetreffende module. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. Doel 

 Er worden 4 modules Engels1 aangeboden binnen de opleiding Aanvullende 

Algemene Vorming (AAV). Op basis van de resultaten van de niveauproef kan je 

vrijgesteld worden voor één of meerdere modules. 

   

2. Verloop 

 De niveauproef omvat verschillende onderdelen waarin je vaardigheden getest 

worden: 

1. Een digitale lees- en luisterproef. 

2. Een schrijfopdracht op papier. 

3. Een spreekproef als je voldoende haalt voor de onderdelen lezen, luisteren en 

schrijven. 

De hele proef duurt maximum 3 uur, afhankelijk van je werktempo en het aantal 

niveaus dat je aflegt. 

 

 2.1 Lees- en luisterproeven 

Je krijgt per niveau een leestekst en luisterfragment met meerkeuzevragen. Scoor je 

voldoende voor deze onderdelen dan mag je verder naar het volgende niveau. Je 

maakt een schrijfopdracht op het niveau dat je behaalt voor lezen en luisteren. 

 

2.2 Schrijfproef 

Je krijgt een functionele schrijfopdracht (bv. Een brief of beoordeling schrijven). Je 

maakt de schrijfopdracht op papier.   

2.3 Spreekproef  

Als je voldoende scoort op alle niveaus, mag je nog een mondeling proef afleggen. 

De mondelinge proef bestaat uit een gesprek met de lesgever Engels over algemene 

onderwerpen. De spreekproef is belangrijk omdat ze een volledige vrijstelling (= voor 

alle modules Engels) kan opleveren.  

   

3. Voorbereiding 

 Als je je grammatica- en woordenschatkennis wil opfrissen en inoefenen dan surf 

je naar: 

 https://learnenglish.britishcouncil.org/en  

 https://www.perfect-english-grammar.com/grammar-exercises.html  

 https://www.english-4u.de/grammar_exercises.htm  
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 Enkele leestips om je leesvaardigheid bij te spijkeren:  

 

 “Flanders Today”  

 Engelstalige kranten (of tijdschriften): “The Guardian”,” The New York Times”, 

“The Daily Telegraph”… 

 Kortverhalen: “Lamb to the slaughter”, The Landlady”…  

 Blogs: 

o http://expertenough.com/  

o http://milkthepigeon.com/  

o http://www.thebigroundtable.com/  

o http://thewritepractice.com/  
 

 Graded readers: Engelstalige boeken aangepast aan je beheersingsniveau (te 

vinden in de bib). 

 

Oefen je luistervaardigheid: 

 door “News in Levels” te bekijken en de bijhorende vragen op te lossen.  

 door het bekijken van Engelstalige series en films met Engelstalige ondertitels. 

 door het beluisteren van Engelstalige podcasts: “Serial”, “Dirty John”, “Heart”, 

“This American Life” … 

Je spreekvaardigheid kan je het beste oefenen door bij voorkeur met een 

Engelstalige in het Engels te communiceren. Door luidop in het Engels te lezen 

verbeter je naast je leesvaardigheid ook je spreekvaardigheid. 

 

   

 

 

 

Happy learning en veel succes! 
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