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Niveauproef vreemde talen voor ASO 3 

Waarom? 

Voor Frans in ASO zijn er 4 modules, voor Engels zijn er 3 modules. Om in het juiste niveau ingedeeld 

te worden, moet je deze niveaubepalingsproef doen.  

Hoe verloopt de proef? 

 Er is een kort gesprek in de doeltaal. Zo schatten we je mondelinge vaardigheden in.

 Je krijgt een multiple choice met minimaal 20 en maximaal 50 vragen. Grammatica,

woordenschat en vaardigheden komen aan bod.

 Je schrijft een doorlopende tekst in de doeltaal, je krijgt een concrete opdracht.

Op basis van deze onderdelen bepalen we of je kan starten in ASO 3, dan wel dat je al één of meer 

niveaus kan overslaan. 

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 Frans/Engels  de tijden (voor zover je ze leerde) , maak 

woordenschatoefeningen,…

Je vindt oefeningen op :

o www.lepointdufle.net (klik op vocabulaire/ activités)

o http://fr.ver-taal.com (Je kan hier kiezen tussen verschillende activiteiten zoals 
Grammaire, Vocabulaire,...)

o https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/french-
communication-dialogues-fle-daily-life-listen-mp3 (Kies niveau: débutant (= 
beginner), intermédiaire (= redelijke voorkennis), avancé (= gevorderd) )

o https://learnenglish.britishcouncil.org/ 
o https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 
o https://www.englisch-hilfen.de/en/

Op deze sites vind je vaak ook luistermateriaal om mee te oefenen. 

 Zoek iemand om mee te praten in de doeltaal: je vriend, je moeder of de spiegel.

 Lees een tekst in de doeltaal : koop een Franse Flair, lees de New York Times of ga naar de bib

voor een boekje in de doeltaal.

 Bekijk een mooie film en zet de Franse/Engelse ondertiteling op: zo krijg je klank en beeld van

de doeltaal.
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