
 

 

 

 

 

 

INFORMATIEBLAD (FACT SHEET) 

Overzicht Pearson SEE mbo is een volledig 

geautomatiseerde, gedeeltelijk adaptieve test die 

als instellingsexamen voor Engels gebruikt kan 

worden. Pearson SEE mbo bestaat uit twee testen:  

een proefexamen en een instellingsexamen. 

Doel De test kan als onderdeel van het curriculum in 

combinatie met lesmethoden gebruikt worden 

maar ook als aparte, onafhankelijke test.   

Docenten krijgen van alle studenten in de groep en 

van elke individuele student gedetailleerde 

informatie.  

 

Het proefexamen bereidt studenten voor op het 

instellingsexamen. Ze raken zo vertrouwd met de 

manier van testen en de eisen die aan hen gesteld 

worden. Met de informatie die de docent van alle 

studenten krijgt, kan hij/zij vaststellen of er lessen 

aangepast moeten worden om de groep of 

individuele studenten nog beter voor te bereiden 

op het instellingsexamen.  

 

Het instellingsexamen wordt gebruikt om het 

individuele niveau van alle studenten aan het einde 

van hun schoolperiode vast te stellen. 

Benodigde materialen Alle computers (niet geschikt voor tablets en 

telefoons) 

Internetconnectie  

Koptelefoons en microfoon  

Internetbrowser Google Chrome 

 

 

INHOUD 

Taal Engels 

Aantal testen Twee: proefexamen en instellingsexamen 

Getoetste vaardigheden Vier vaardigheden: lezen, schrijven, luisteren, 

spreken inclusief gesprekken voeren.  

Twee toegevoegde onderdelen: grammatica en 

woordenschat 

Tijdsduur 60 minuten 

Testafname Online op alle computers (niet geschikt voor tablets 

en telefoons) 



Voorbeelden van vraagtypen  Voorbeelden van vaagtypen zijn: Short Answer, 

Choose the Right Picture, Word, Phrase, Drag and 

Drop, Listen and Answer, Describe, Short Essay, Read 

and Speak, Listen and write, Listen and Speak, Read 

and Write, Listen and Read, Listen and Speak, Passage 

Comprehension, Complete dialogue, Fill in the Table, 

Error Correction, Complete the Dialogue 

 

TESTSCORES 

Nauwkeurigheid van de scores Algemeen .97 

Rapportage van de scores Automatische rapportage binnen 1 uur 

Gedetailleerde feedback op de capaciteiten Lijst van Can Do-statements per student geeft een 
overzicht van onderdelen waar de individuele 
student nog aan moet werken om zijn algemene 
niveau van het Engels te verbeteren. 

Mogelijkheid om resultaten te vergelijken met 

andere toetsen 

Bruikbaar voor de Global Scale of English (GSE) en 

Common European Framework (CEFR) 

 

 

VEILIGHEID VAN DE TEST  

Veilige opslag van de antwoorden  Ja 

Anonieme ID-gegevens in verband met veiligheid 

van data  

Nee, studenten registreren met hun naam en e-

mailadres 

 

 

CONTACT 

Uitgever Pearson Benelux 

Gatwickstraat 1 

1043 GK AMSTERDAM 

Extra’s  Gedetailleerd Pearson SEE mbo-

informatiedocument. 

 Document met de doelstellingen van de 

Global Scale of English. 

 Vrijblijvende presentative van Pearson SEE 

op uw college. 

 

Verzoeken via: 

elt.service@pearson.com 

 

 

 


