Product Informatie Blad – Toets Engels
PIB-2014-Engels

Context
Beheersing van de Engelse taal is een belangrijk onderdeel in het Nederlandse
onderwijs. In het VO is Engels één van de doorstroomrelevante vakken en op het
MBO niveau 4 is Engels een wettelijke verplichting.
In Nederland brengen we het taalniveau van een deelnemer in kaart op basis van het
Europees Referentie Kader (ERK). Het ERK beschrijft wat je in een vreemde taal moet
kunnen om aan te tonen dat je die taal op een bepaald niveau beheerst.
Het ERK kent zes niveaus

Figuur 1: ERK niveaus (bron: www.erk.nl)

Er zijn 5 taalvaardigheden die per niveau beschreven worden:






lezen
luisteren
gesprekken voeren
spreken
schrijven.

Doel
De toets Engels is ontwikkeld om te kunnen bepalen of een deelnemer voldoet aan
het voor zijn opleidingsniveau vereiste referentieniveau, zoals beschreven in het ERK.
Op deze manier kan worden bepaald aan welke vaardigheid extra aandacht besteed
moet worden om mogelijke achterstanden in te kunnen halen.
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Doelgroep
Deelnemers in het voorgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.
Afname
De toets Engels wordt digitaal op school afgenomen.
Afnameduur
Geschatte afnameduur is 95 minuten.
Beschrijving
De toets omvat in het totaal 6 onderdelen: Luisteren, Lezen, Grammatica, Spelling,
Werkwoordspelling en Woordenschat. In onderstaande tabel wordt per onderdeel
een korte omschrijving gegeven.
Tabel 1: Onderdelen toets Engels
Onderdeel
Luisteren

Spelling

Lezen

Grammatica

Werkwoordspelling

Woordenschat

Beschrijving
De deelnemer krijgt een aantal teksten te horen met de daarbij behorende
(meerkeuze)vragen. De deelnemer hoort (en leest) eerst de vraag, waarna naar het
geluidsfragment geluisterd kan worden. Vervolgens wordt de vraag opnieuw gesteld
(en getoond) en kan het antwoord gekozen worden. Gemiddelde afnameduur: 20
minuten.
De deelnemer luistert naar een zin waarin één of meerdere woorden ontbreken. De
zin en het ontbrekende woord worden voorgelezen. Het is mogelijk om de zin een
tweede keer te beluisteren. Het ontbrekende woord wordt door de deelnemer
ingevuld. De gemiddelde afnameduur: 15 minuten
De deelnemer krijgt een aantal leesteksten aangeboden. Na het lezen van elke tekst
moet de deelnemer meerdere vragen beantwoorden. Leesvragen bevatten
voornamelijk meerkeuze vragen en enkele open vragen. De deelnemer kan de tekst
op elk moment teruglezen. Gemiddelde afnameduur: 20 minuten.
De grammaticatoets bestaat uit een aantal onderdelen zoals meervoudsvormen,
gebruik van bijvoeglijke naamwoorden, aanwijzende/betrekkelijke
voornaamwoorden en vertalen van woorden. Deelnemers kiezen het juiste antwoord
of vullen zelf een antwoord in. Gemiddelde afnameduur: 10 minuten.
Er worden meerdere categorieën getoetst: tegenwoordige tijd, verleden tijd,
toekomstige tijd en voltooide deelwoorden. Het merendeel van de vragen gaat over
de eerste twee categorieën. Deelnemers vullen aan de hand van de omschrijvingen
de juiste vorm van het werkwoord in. Gemiddelde afnameduur: 15 minuten.
De woordenschattoets bestaat uit meerdere onderdelen: woorden met dezelfde
betekenis, woorden met een tegenovergestelde betekenis, ontbrekende woorden en
ontbrekende voorzetsels. Het laatste onderdeel kent open antwoord vragen, de
andere onderdelen bevatten meerkeuze vragen. Gemiddelde afnameduur: 15
minuten.
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Er zijn verschillende versies van de toets Engels. Er is een versie voor het MBO,
afgestemd op het niveau dat in het MBO wordt vereist. Daarnaast zijn er negen
versies voor het voortgezet onderwijs. Deze sluiten aan bij het onderwijsniveau en de
kerndoelen in de onderbouw of bovenbouw. In onderstaande tabel wordt een
overzicht gegeven hoe de verschillende versies van de toets Engels zijn samengesteld.

Vmbo bb - onderbouw
Vmbo bb - bovenbouw
Vmbo kb/gl/tl - onderbouw
Vmbo kb - bovenbouw
Vmbo gl/tl - bovenbouw
Havo - onderbouw
Havo - bovenbouw
Vwo - onderbouw
Vwo - bovenbouw
MBO

A1
A2
A1/A2
A2
A2/B1
A2
B1
A2/B1
B2
B1

A1
A2
A1/A2
A2/B1
B1
A2
B1/B2
A2/B1
B2
B1

A1
A1
A1/A2
A2
A2/B1
A2
B1
A2
B2
A2

A1
A1
A1/A2
A2
A2/B1
A2
B1
A2
B2
A2

A1
A1
A1/A2
A2
A2/B1
A2
B1
A2
B2
A2

Woordenschat

Werkwoordspelling

Spelling

Grammatica

Lezen

Luisteren

Tabel 2: Samenstelling versies toets Engels

A1
A1
A1/A2
A2
A2/B1
A2
B1
A2
B2
A2

Rapportage
In de rapportage wordt per onderdeel getoond hoeveel procent van de vragen goed
zijn beantwoord.
De score geeft aan in welke mate het toetsresultaat van de deelnemer voldoet aan
het vereiste CEF-niveau.
Er is een rapportage voor het MBO en een rapportage voor het voortgezet onderwijs.
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Cesuur
Er is tot op heden geen nationale cesuur vastgesteld. De items in de toets Engels zijn
geconstrueerd door ontwikkelaars die bekend zijn met het RTTI model. Alle items zijn
volgens dit model gescoord en aan de hand hiervan is de cesuur bepaald.
Tabel 3: Cesuurtabel
Onderdeel
Luisteren

Cesuur
Voldoende bij meer dan 59% goed

Lezen

Voldoende bij meer dan 59% goed

Grammatica

Voldoende bij meer dan 59% goed

Spelling

Voldoende bij meer dan 59% goed

Werkwoordspelling

Voldoende bij meer dan 59% goed

Woordenschat

Voldoende bij meer dan 59% goed
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Voorbeeldrapportage - VMBO
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Voorbeeldrapportage - MBO
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Prijs
De prijzen zijn per leerling per schooljaar. Per schooljaar kan de toets onbeperkt worden
afgenomen tegen dezelfde prijs.
Tabel 4: Prijs

VMBO
Engels
Engels, samen met een toets Nederlands
of rekenen
Engels, samen met de toetsen Nederlands
en rekenen
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€ 5,00
€ 8,00
€ 12,00
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