
Hoe bepaal ik het juiste niveau van de leerlingen? 

Stap 1: Doe de Level Assessment Test (niveau inschatting stoets). 

Laat de leerling starten met het doen van een niveau inschattingstoets (level assessment test - LAT) 

in ons programma. 

 

De LAT bestaat uit een aantal korte oefeningen met een oplopende moeilijkheidsgraad. 

Na het doen van de LAT geeft het programma aan wat het niveau van de leerling is. 

 

Omdat de LAT vrij compact is en het een momentopname betreft kan het gebeuren dat de leerling 

niet op het juiste niveau zit. In ca. 90% van de gevallen is de LAT correct. In 10% van de gevallen moet 

je een correctie toepassen. 

  



Stap 2 Laat de leerling 25 – 50% van de unit doen. 

Om te verifieren of de leerling op het juiste niveau zit laat je de leerling ca. 25 – 50 % van de unit 

doen waarop de LAT de leerling heeft ‘geplaatst’. Dit zijn ca. 10 – 40 oefeningen, afhankelijk van het 

niveau. De hogere niveaus hebben meer oefeningen per unit dan de lagere niveaus. 

 

Stap 3 Monitor resultaten en kijk naar de leerling 

Tijdens het doen van de 25 – 50% krijg je met behulp van de resultaten een goed beeld van de 

prestaties van de leerling. Gebruik hiervoor (a) “ het voortgangsrapport” op klasniveau en per 

leerling. Neem in je beoordeling ook mee (b) “hoe de leerling in elkaar zit” en (c) “kijk/luister naar de 

leerling” bij het maken van de online oefeningen. Tenslotte kijk je ook naar (d) “wat zijn niveau 

Engels in de klas is”. 

Conclusie: Op basis van a, b, c en d beoordeel je of de leerling op het juiste niveau zit. 

Aanpassen niveau 

Indien gewenst pas je het niveau van de leerling aan via de links “Verplaats klassen of studenten naar 

een specifiek punt in het leerplan →” bovenaan het klassenoverzicht of leerlingoverzicht.” 

Wanneer je een leerling van niveau verandert, bespreek dat met de leerling, zodat hij weet waarom 

dit gebeurt. 

NB. De Pre-A1 niveaus liggen relatief dicht bij elkaar. Dus een niveau opschuiven in Pre-A1 (bijv. 

Discovers > Explorers) is een veel kleiner verschil dan wanneer je vanaf A1 een niveau aanpast (bijv. 

Breakthrough – A1 > Elementary - A2). 

 

Op de volgende pagina’s staan enkele voorbeelden van leerlingen met verschillende prestaties en 

daarbij een toelichting. 

  



Voorbeeld 1 – Leerling met hoge resultaten 

 

a. Interpreteer de ‘online’ prestaties 

Dit is een voorbeeld van een leerling met hoge resultaten bij elke vaardigheid. Deze leerling zit prima 

op nivea, of wellicht iets onder zijn niveau. 

b. Hoe ken jij de leerling? 

Om dit goed te beoordelen is het belangrijk om jouw observaties mee te nemen. Is deze leerling 

perfectionistisch en moet hij heel hard werken om dit te bereiken, dan is dit niveau prima. Is deze 

leerling (vrij) gemakzuchtig, dan kan hij waarschijnlijk een niveau hoger.  

c. Wat zie/hoor je van de leerling bij het maken van de oefeningen? 

Wanneer de leerling met plezier de oefeningen doet is dat een signaal dat het niveau prima is. De 

balans tussen inspanning en beloning is in orde. Is een leerling erg verveeld of zegt hij dat het saai is, 

dan is dat meestal een signaal dat het niveau te laag is. 

d. Hoe is zijn niveau (Engels) in de klas? 

Past dit niveau bij wat jij hoort van de leerling in de klas m.b.t. Engels? 

 

  



Voorbeeld 2 – Leerling met middelmatige resulaten 

 

a. Interpreteer de ‘online’ prestaties 

Dit is een voorbeeld van een leerling met middelmatige resultaten bij bijna elke vaardigheid. 

Wanneer je vermoed dat deze leerling boven zijn niveau werkt kijk je naar b, c en d. 

b. Hoe ken jij de leerling? 

Is deze leerling perfectionistisch en moet hij heel hard werken om dit te bereiken, dan is dit niveau 

aan de hoge kant. Is deze leerling (vrij) gemakzuchtig, dan is dit niveau prima.  

c. Wat zie/hoor je van de leerling bij het maken van de oefeningen? 

Wanneer de leerling de middelmatige resultaten geen probleem vindt dan is dit een signaal dat het 

niveau goed is. Geeft de leerling aan dat hij het (veel) te moeilijk vindt dan is dit niveau 

(waarschijnlijk) te hoog. 

d. Hoe is zijn niveau (Engels) in de klas? 

Past dit niveau bij wat jij hoort van de leerling in de klas m.b.t. Engels? Vraag eventueel de leerling 

hoe hij de online oefeningen vindt? Soms vindt een leerling het prima dat het niveau pittig is. Bij 

anderen werkt dit juist demotiverend. 

  



Voorbeeld 3 – Leerling met lage resulaten 

 

e. Interpreteer de ‘online’ prestaties 

Dit is een voorbeeld van een leerling met lage resultaten bij bijna elke vaardigheid. Op basis van deze 

resultaten vermoed ik dat deze leerling boven zijn niveau werkt, echter kijk ook naar b, c en d. 

f. Hoe ken jij de leerling? 

Is deze leerling (vrij) gemakzuchtig, dan is dit niveau goed, alleen moet hij aan de slag met zijn 

werkhouding. Is de leerling (vrij) serieus, dan zit deze leerling een niveau te hoog. 

g. Wat zie/hoor je van de leerling bij het maken van de oefeningen? 

Geeft de leerling aan dat hij het veel te moeilijk vindt dan is dit niveau (echt) te hoog. Gaat hij te lang 

door op dit niveau, dan is de kans op demotievatie groot. 

h. Hoe is zijn niveau (Engels) in de klas? 

Past dit niveau bij wat jij hoort van de leerling in de klas m.b.t. Engels? Vraag eventueel de leerling 

hoe hij de online oefeningen vindt? 

 

Hulp nodig, mail of gerust! 

 

 

 


