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

Hoe verloopt de proef?
Wanneer je slaagt voor deze proef word je vrijgesteld voor één of meer modules van het vak
Nederlands. Die modules zijn:
 Nederlands Basis
 Nederlands 1 – Minimum of Breed
 Nederlands 2 – Minimum of Breed

De vrijstellingsproef voor de module Nederlands Basis en
Nederlands 1 omvat:
 Een digitaal gedeelte dat toetst naar je kennis van:
o Zinsbouw (enkelvoudige en samengestelde zinnen, verbindingswoorden)
o Werkwoorden (tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord)
o Spelling (enkele of dubbele (mede)klinkers, meervouden, …)
o Tekstdoelen
 Een digitale luisteropdracht: nieuwsfragment beluisteren en 6 meerkeuzevragen
beantwoorden.
Je scores op kennis en luisteren bepalen welke volgende opdracht je zal moeten afleggen:
 ofwel een schrijfopdracht : een verslag van een gebeurtenis opstellen
 ofwel een leesopdracht, gecombineerd met een schrijfopdracht: schema maken en
samenvatting schrijven
Na correctie van deze opdrachten, is het duidelijk of je
 geen vrijstellingen hebt
 een vrijstelling hebt voor Nederlands Basis
 een vrijstelling hebt voor Nederlands 1 (minimum en/of breed).
Als je hiervoor de toelating krijgt, kan je het tweede gedeelte van de test afleggen.
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De vrijstellingsproef voor de module Nederlands 2 omvat:
 Een digitaal gedeelte dat toetst naar je kennis van:
o Werkwoorden (tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord)
o Woordenschat (moeilijke woorden, uitdrukkingen, synoniemen …)
 Een digitale luisteropdracht: nieuwsfragment beluisteren en 6 meerkeuzevragen
beantwoorden
 Een leesopdracht die je tekstbegrip test aan de hand van 10 meerkeuzevragen.
 Een schrijfopdracht: een betoog schrijven waarin je een standpunt beargumenteert

De hele proef duurt maximaal 4 uur.
Het kennis- en luistergedeelte worden digitaal (aan de pc) afgenomen. Breng hiervoor een
hoofdtelefoon of oortjes mee.
Na afloop van de proef geef je alle documenten af, dus ook je kladbladen.
Het gebruik van een woordenboek (ook op smartphone) bij de schrijfopdracht ‘verslag gebeurtenis’ is
toegelaten.

Wat kan je doen om je voor te bereiden?
Je vindt op de volgende websites oefeningen voor spelling, woordenschat en schrijven.
spelling
www.cambiumned.nl/oefenen/spelling/

http://www.digilife.be/springplank/spelling5.htm
woordenschat
http://leestrainer.nl/Woordenschat/woordenschatpakketten/index.htm
http://www.snt-brugge.be/hotpot/index.htm
lezen
http://www.openschool.be/HTML/Subpaginas/NT1-Eind-lezen.html
http://www.leestrainer.nl/Begrijpend%20lezen/groep%207%20en/8.htm
schrijven
http://www.cambiumned.nl/theorie/stijl/verbanden/
http://www.snt-brugge.be/hotpot/hotpothtm/N/3/G/9/N3G09018DES.htm
http://virtueletraining.com/grammatica/zinsbouw/zinnen-maken/
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