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PEARSON SEE MBO 
 

In het kort 

Pearson SEE mbo is een volledig geautomatiseerd (digitaal) instellingsexamen Engels, 

dat exact bepaalt wat het niveau is van mbo-studenten binnen de A2- en B1-schaal. De 

toets kan als onderdeel van het curriculum in combinatie met lesmethoden gebruikt 

worden, maar ook apart als onafhankelijk instellingsexamen. 

Niveaus 

A2 – beschikbaar sinds 2016 

B1– beschikbaar sinds 2018 

Pearson SEE 

1. Pearson SEE mbo-instellingsexamen examen duurt 1 uur 

2. Rapportage van de scores is automatisch & binnen 1 uur beschikbaar 

3. Er is 1 testmoment voor de hele groep studenten 

4. Testafname gebeurt online op schoolcomputers 

5. Pearson SEE mbo toetst & corrigeert alle vaardigheden automatisch, inclusief spreken 

en gesprekken voeren. 

6. Pearson SEE is methode-onafhankelijk en kan gebruikt worden naast elke methode 

Engels. 

 

 

Pearson is sinds juni 2016 een gecertificeerd 
examenleverancier 

onze 

https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-com/netherlands/MBO/MBO-downloads/2021-VEMBO-008%20Certificaat%20VEMBO.pdf
https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-com/netherlands/MBO/MBO-downloads/2021-VEMBO-008%20Certificaat%20VEMBO.pdf
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Getoetste vaardigheden 

 

Pearson SEE mbo is een geïntegreerde taaltoets. Alle taalvaardigheden, zowel de 

receptieve als de productieve, komen dus aan bod. Dit betekent dat de 

toetsonderdelen in Pearson SEE mbo vaak meerdere vaardigheden tegelijkertijd toetsen. 

Bijvoorbeeld bij het toetsonderdeel Listen and then write wordt zowel een score voor 

luisteren als voor schrijven gegeven. Deze geïntegreerde benadering komt overeen met 

natuurlijk taalgebruik. 

 

Pearson SEE mbo toetst: 

• lezen 

• schrijven 

• luisteren 

• spreken, inclusief gesprekken voeren 

• grammatica en woordenschat 

 

Voorbeelden van vraagtypen 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, Passage Comprehension, Complete Dialogue en Fill in the Table. 

Bijvoorbeeld bij Drag and Drop-vragen moeten studenten het juiste woord of de juiste 

grammaticale vorm kiezen die in de zin past. Bij Describe krijgen ze de opdracht om 

binnen een bepaalde tijd een foto of situatie te omschrijven. Bij Listen and Speak-vragen 

moeten studenten een aantal vragen over een gesproken tekst kunnen beantwoorden. 
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VOORDELEN VAN PEARSON SEE MBO 
 

Examensessies organiseren, testen corrigeren en voor elke student voldoende tijd 

inplannen voor het spreekgedeelte is inspannend en kost veel tijd. Dankzij de 

technologie van het Pearson SEE-examen bespaart u veel tijd en administratieve moeite. 

 

1. U krijgt een kant-en-klaar examen Engels 

2. Pearson SEE is objectief, betrouwbaar en sluit menselijke fouten uit 

3. Meerdere studenten kunnen tegelijkertijd op alle vaardigheden getoetst worden 

4. Met Pearson SEE hoeft u zelf geen examens af te nemen en geen tijd meer in te 

plannen voor het spreekgedeelte. Bovendien hoeft u geen examens te corrigeren. 

5. Het is het enige examen dat exact en gedetailleerd het niveau van de student 

meet met behulp van de ERK-schaal en de Global Scale of English 

 

 

 

Het examenpakket van Pearson SEE mbo bevat drie toetsen: een sample toets, een 

oefentoets en het echte examen. Het is zeer belangrijk dat studenten gewend raken aan 

de vorm van examineren van alle vaardigheden op de computer. Daarom moet elke 

student minimaal een oefentoets en een proefexamen maken voordat hij het 

instellingsexamen doet. 
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BETROUWBAARHEID VAN PEARSON SEE 

MBO 
 

Pearson SEE mbo is ontwikkeld na jarenlang, internationaal onderzoek op het gebied 

van het testen van talen. Net als bij andere geautomatiseerde examens van Pearson 

wordt bij Pearson SEE gebruikgemaakt van een zeer uitgebreide databank van 

informatie die ontwikkeld is via extensieve field testen. 

 

Met behulp van artificiële intelligentie (AI) en alle eerder ingevoerde data is Pearson SEE 

in staat om elke student tijdens de toets een verschillende set van vragen aan te bieden, 

hun antwoorden te begrijpen en deze binnen een uur te evalueren. Zowel de student als 

de docent krijgt na afloop het resultaat te zien. 

  

Hoe toetst de computer? 

Artificiële intelligentie (AI) kan goed gebruikt worden bij examinering. Er zijn veel 

voordelen. De computer is immers geweldig goed in multitasken. Hij kan grote groepen 

studenten tegelijk testen én kan hen op korte termijn een cijfer geven. Hij is nooit moe, 

maakt geen fouten en is absoluut objectief.  

 

Hoe kan de computer op een accurate manier toetsen? 
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Ten eerste verzamelt de computer data. De eerste fase is een langdurige field testing. De 

computer stelt vragen en slaat duizenden goede en foute antwoorden op die gegeven 

worden door mensen uit verschillende landen met verschillende accenten in het Engels. 

 

Ten tweede leert de computer het verschil tussen goede en foute antwoorden. De 

computer moet ook leren welk cijfer een taaldeskundige voor deze antwoorden zou 

geven. In de tweede fase leert de computer dus zelfstandig data te analyseren. 

 

Ten derde vergelijken aanvullende testen de cijfers die de computer geeft met de cijfers 

van deskundigen. De cijfers van de computer moeten dicht bij de menselijke scores 

liggen. Alleen dan kan de computer zelfstandig examineren. 

 

“De automatische scores van Pearson-toetsen 
komen 97% overeen met de menselijke scores” 
 

 

  

Meer over toetsen van 

spreekvaardigheid in Pearson SEE 

 

De toetsen spreekvaardigheid in Pearson 

SEE zijn 100% geautomatiseerd.  

Studenten moeten bijvoorbeeld gesproken 

zinnen herhalen, korte antwoorden geven 

op vragen naar aanleiding van een verhaal, 

de onderdelen van een zin in de juiste 

volgorde plaatsen en een kortverhaal 

navertellen waarbij bepaalde informatie in 

hun verhaal moet terugkomen. Door middel 

van deze toetsvragen meet Pearson SEE 

mbo de psycholinguïstische aspecten van 

de spreekvaardigheid. 
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ONDERSTEUNING BIJ PEARSON SEE 
 

Onze consultants helpen mee: 

 

• Presentatie van Pearson SEE mbo voor docenten of het hele team face-to-face of 

online 

• Trainingen voor gebruikers 

• Informatie en begeleiding van het ICT-personeel 

• Instructies voor een training van surveillanten 

• Ondersteuning door middel van documenten voor de studenten 

• Voor technische ondersteuning tijdens examenafname, bel onze Pearson SEE hulplijn 

+31 20 80 89 873 

 

Pearson SEE Pilot 

Als u het examen wilt uitproberen met uw studenten, kunnen wij u een voordelige pilot 

met persoonlijke begeleiding aanbieden. 

Contact over Pearson SEE mbo – elt.service@pearson 

Website 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elt.service@pearson
https://www.pearson.com/nl/nl_NL/mbo/toetsen/pearson-see-mbo.html?tab=contact

