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a / Sanne / Eric / Daphne / Anouk / Marja / Judith laat woorden werken.

Training

Taaltoets Engels: Quick
Placement Test
Weten hoe goed je medewerkers of sollicitanten het Engels beheersen? Met de
Oxford Quick Placement Test (QPT) heb je direct inzicht in hun luister- en leesvaardigheid. Wil je ook meten hoe goed ze Engels spreken of schrijven? Dan
kun je de QPT uitbreiden met een gesprek en/of schrijfopdracht, beoordeeld
door een Engelse trainer.

Wat houdt het in?

Hoe het werkt

• De Oxford Quick Placement Test is een online
test van luister- en leesvaardigheid, woorden-

De Oxford Quick Placement Test is een on-

schat en grammatica.

linetoets die bestaat uit meerkeuzevragen.
Kandidaten leggen zelfstandig de QPT af nadat

• De test is adaptief: bij goed antwoord stijgt

ze een inlogcode hebben ontvangen. De toets

het niveau van de vragen en omgekeerd.

duurt 45-60 minuten. De scores (uitgedrukt in

• De uitslag is een score op de schaalvan het

CEF-taalniveau) zijn direct na de test zichtbaar.

Common European Framework (CEF): van A1
(het laagste niveau) tot C2 (het hoogste). Bij

Laat je ook de spreek- en/of schrijfvaardig-

elk niveau staat een duidelijke omschrijving

heid toetsen met een gesprek en/of schrijf-

van wat de kandidaat wel of niet kan.
Wil
je ook de Engelse spreek- en/of schrijf
•

opdracht? Het gesprek vindt plaats met een
trainer Engels. Dat gebeurt op locatie. De

vaardigheid laten toetsen? Laat dan aanvul-

schrijfopdracht kunnen kandidaten op afstand

lend een kort gesprek (15 minuten) voeren

uitvoeren. Je ontvangt een beoordeling en

en/of een schrijfopdracht maken. Een

trainingsadvies.

Engelse trainer beoordeelt de kandidaat en
geeft aandachtspunten en een trainings-

Kosten

advies.

De kosten van de Quick Placement Test zijn
€ 35,- per deelnemer. Heb je belangstelling

Voor wie

voor de QPT of de aanvullende toets van

Voor iedereen die snel en betrouwbaar wil

Engelse spreek- of schrijfvaardigheid? Bel ons

meten hoe goed de Engelse taalvaardigheid is

voor mogelijkheden en prijzen:

van medewerkers of sollicitanten. De taaltoets

020 - 598 64 20.

geeft meteen resultaat: je weet direct hoe
goed je kandidaten zijn en of ze nog taaltraining nodig hebben.
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